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Een jaar geloofsgemeenschap Augustinus 
 

Na  afloop van de laatste viering in de paterskerk op 28 augustus vorig jaar 

mocht ik een woord van afscheid richten tot de aanwezige gelovigen. Het was 
geen gemakkelijke opgave maar ik heb toen toch getracht weemoed en 

droefheid niet te laten overheersen. In het spoor en de geest van Augustinus 
deed ik een oproep niet bij de pakken neer te gaan zitten maar met vertrouwen 

de weg naar de toekomst in te slaan. Met de woorden van de psalmist: “Niet 
te blijven staren op wat vroeger was maar durven iets nieuws  te beginnen”. 

Inmiddels zijn wij een jaar op weg als geloofsgemeenschap Augustinus en 
kunnen wij, denk ik, niet zonder een beetje tevredenheid en trots,  vaststellen 

dat het ons vooralsnog gelukt is onze gemeenschap levend te houden. De 
drukbezochte openingsviering en de Kerstviering in de Aula van het 

Augustinianum en vieringen op andere hoogtijdagen waren feestelijke hoogte-
punten in ons eerste jaar. De grote inzet van zeer velen van onze kant en de 

medewerking van Glorieux heeft er toe geleid  dat wij elke zondag  met een 
trouwe schare gelovigen onze vieringen kunnen houden. Enkelen  bleken zich 

helaas  niet thuis te voelen in Glorieux maar er verschenen  in de loop van het 

jaar steeds ook nieuwe kerkgangers. Het bestuur past in elk geval veel dank 
aan velen,  pastores,  liturgiegroep,  koor, kosters, koffiegroep, bloemengroep, 

organisten enz. die dit allen mogelijk maakten. 
De jaarlijkse bijdragen van onze leden en de opbrengsten van de zondagse 

collecte zorgen voor een gezonde financiële situatie. Onze fraaie Kerk-Krant 
verschijnt met grote regelmaat en wij hebben inmiddels ook een website in de 

lucht (www.augustinus-eindhoven.nl). De werkgroep bezinning en spiri-
tualiteit, waarvan de bijeenkomsten dit jaar plaatsvinden  in het kerkje in de 

Fazantlaan staat in de startblokken. 
Het gesprek met de bisschop afgelopen mei stemde mij persoonlijk erg 

hoopvol. Hier zat met ons een man aan tafel  die zoals menigeen worstelt met 
de vraag: Waarheen met de kerk van de toekomst? In elk geval niet naar een 

geloofsgemeenschap die mensen uitsluit maar juist velen wil betrekken en 
daarbij mensen  ruimte wil geven nieuwe wegen in te slaan om de kern van 

het Evangelie: ”Ik zal er zijn voor jou, breken en delen” ook in onze huidige 

samenleving tot leven te laten komen. Hopelijk slagen wij er als 
Augustinusgemeenschap in ook in de toekomst hier een steentje aan bij te 

kunnen dragen. Ik wens ons allen een goed tweede jaar toe. 
 

Harrie Meelen 
 

http://www.augustinus-eindhoven.nl/
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LITURGIEKALENDER SEPTEMBER 2017 

 
“Er bestaat geen groter geschenk dan van harte zijn naaste vergeven.” 

Augustinus 
 

Zondag 3 september 9.30 uur 22e zondag door het jaar 

Thema: Lijden kruist onze weg 

Lezingen: Jeremia 20,7-9; Matteüs, 16,21-27 

Voorganger: Joost Koopmans, osa 

  

 
De tollenaar Zacheüs uit het Evangelie van vandaag 

  

Zondag 10 september 9.30 uur 23e zondag door het jaar 

Thema: Onkruid 

Lezingen: Exodus 33,6,9; Matteüs 18,15-20 

Voorganger: Wim Kalb, priester 

Bijzonderheid:  Kerkproeverij en ziekenzondag 

  

Zondag 17 september 9.30 uur 24e zondag door het jaar 

Thema: Vergeven, altijd lastig 

Lezingen: Sirach 30,30 - 28,7; Matteüs 18,21-35 

Voorganger: Dolf van der Linden, osa 

   

Zondag 24 september 9.30 uur 25e zondag door het jaar 

Thema: Eerlijk of onrechtvaardig? 

Lezingen: Jesaja 25,6-9; Matteüs 20,1-16a 

Voorganger: Johan Wolbrink, diaken 

Bijzonderheid: Vredeszondag 

  

Zondag 1 oktober 9.30 uur 26e zondag door het jaar 

Thema: Doen wat God wil 

Lezingen: Ezechiël 18,25-28; Matteüs, 21,28-32 

Voorganger: Joost Koopmans, osa 



3 
 

 

Na de vakantie? … een nieuwe start! 
 

De vakanties zijn goeddeels voorbij. Iedereen komt weer in het ritme van het 

leven. De Augustinus-gemeenschap bestaat één jaar. Op de eerste zondag van 
september 2016 zijn we in de kapel op het Glorieuxpark voor het eerst bij elkaar 

gekomen om eucharistie te vieren. Om God te danken voor de kansen ons 
gegeven om te leren leven in het spoor van Jezus Christus. En op de eerste 

zondag van september dit jaar is het meteen bittere ernst. Jezus gaat van stad 
naar dorp en onderweg legt hij handen op; geneest hij mensen; heeft aandacht 

voor een blinde bedelaar langs de kant van de weg; nodigt zichzelf uit om bij 
Zacheüs, de tollenaar, in huis te komen; heeft apostelen geroepen en leerlingen 

hebben zich rond hem verzameld. Jezus kent zijn opdracht, weet hoe zijn leven 
gaat verlopen en wil zijn apostelen niet in het ongewisse laten over de afloop 

van zijn leven. Op de eerste zondag van september vertelt Jezus zijn apostelen 

over het lijden dat hem te wachten staat (Matteüs 16,21-27). Zoals wij weten, 
begrijpen de apostelen op basis van wat ze Jezus zien doen Hem niet. Ze 

hebben, net als wij, meer tijd nodig. Het moet uiteindelijk tot een crisis komen 
eer de apostelen en wij inzien wie Jezus is en om te begrijpen wat zijn opdracht 

is. 
 

In de drie overige zondagen van september helpt Jezus zijn leerlingen, hoe ze 
met concrete vragen om moeten gaan. Als een broeder of zuster uit de 

gemeenschap iets verkeerd heeft gedaan, wijs hem of haar dan onder vier ogen 
terecht. Luistert zij of hij, dan heb je een zuster of broeder gewonnen (Matteüs 

18,15-20). Een mooie suggestie om niet achter de rug om iemand te 
beschuldigen. Maar wie iets misdoet onder vier ogen te spreken. 

 
Een van de moeilijkste opgaven van ons geloof is elkaar vergeven. Niet alleen 

wij, ook Petrus (Matteüs 18,21-35) had het daar moeilijk mee. Hoe vaak 

moeten we dat doen? Het antwoord van Jezus op de vraag van Petrus kennen 
we allemaal ‘Zeven maal zeventig maal’. Dat is dus altijd. 

 
Op de laatste zondag van september mogen we luisteren naar een verhaal 

waarvan we op het eerste gehoor vinden dat de eigenaar van de wijngaard 
onrechtvaardig handelt. Als je het verhaal bij Matteüs 20,1-16a enkele keren 

goed leest kom je tot een andere menig. En waar het uiteindelijk om gaat is 
antwoord geven op de vraag: Doen wij wat God wil? Aan de hand van 

Matteüs 21,28-32 kunnen we hierop een antwoord vinden. 
 

Het begin van het nieuwe werkjaar begint pittig. We krijgen veel stof om na te 
denken, te oefenen en in praktijk te brengen. 

 
René Hornikx 
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Een nieuwe jas 
 

Zoals een jas dient om te verwarmen, zo is de ruimte waar onze zondagse 
vieringen plaatsvinden in zekere zin een jas om ons hart te verwarmen. Sinds een 

jaar maken we gebruik van de nieuwe jas die Glorieux heet. Hoe voelt dat, hoe 
zijn de ervaringen?  

 
De oude paterskerk zat ons als gegoten. Een beetje ruim geworden de laatste 

jaren, maar we vonden er warmte en geborgenheid. Elk plekje was ons vertrouwd: 

het priesterkoor, de gebrandschilderde ramen, de heiligen die vanaf hun pilaren 
minzaam op ons neer blikten. Het was een jas die warmte en beschutting bood. 

Dat we deze jas uit moesten trekken deed pijn, maar het was goed te begrijpen. 
De scheurtjes links en rechts konden niet meer met een verstelstukje gerepareerd 

worden. Daar waren middelen voor nodig die de augustijnen en de kerkbezoekers 
onmogelijk konden opbrengen. Daarom hebben we die oude vertrouwde jas helaas 

moeten uittrekken. Maar na een jaar in die nieuwe, kleinere, modieuzere jas, moet 
ik zeggen, dat die ons eigenlijk heel goed past. Modern, licht van kleur en hij sluit 

goed aan in de taille: geen jas met heel veel lege ruimte. Passend bij wie we zijn: 
verbonden met de traditie, maar niet met nostalgie vasthoudend aan iets wat niet 

vast te houden is. Voordat we besloten om deze jas aan te trekken, hebben we 
ook andere gepast. Een model wat ons zeer aanstond, was te klein (de 

oudkatholieke kerk), een andere konden we alleen aantrekken op een plaats die 
voor de meeste kerkbezoekers ongunstig gelegen was (Eikenburg). En er was ook 

nog een derde jas. Een hele grote, een monumentale, gemaakt door het beroemde 

modehuis Pierre Cuijpers. Er waren allerlei motieven om die jas niet aan te 
trekken. De belangrijkste reden was, dat hij ons niet bepaald als gegoten zat. 

Sommigen vinden het nog steeds jammer. Na een jaar Glorieux behoor ik daar 
zeker niet toe. Afgezien van allerlei kenmerken die niet bij ons horen -de snit en 

de kleur- was hij ook veel te groot. Hoe zouden we daar op zondag met gemiddeld 
honderd mensen bij elkaar gezeten hebben, verspreid door die grote ruimte? Zou 

dat ons als gemeenschap verder hebben gebracht? Ik denk van niet. Nu hoeven 
we ons bij de vredeswens maar naar rechts, links, voor en achter te buigen. In 

het Cuijpers-monument hadden we meters moeten maken om de andere mensen 
van onze gemeenschap te kunnen ontmoeten. Nee, het is goed zo. De Cathrien is 

een prachtig gebouw, een symbool van de teloorgegane volkskerk uit vervlogen 
jaren. Maar ons past hij niet. Of, om het persoonlijker te zeggen, mij past hij niet 

meer. Na een jaar Glorieux staat het voor mij vast: we hebben een goede keuze 
gemaakt. Of we hier kort of lang zullen vieren op zondag, niemand die het weet. 

Maar voor nu: ik ben er blij mee en ik voel me er thuis. 

 
Nu we toch de jas als metafoor gebruiken, tellen we maar meteen al onze knopen. 

We kunnen ons als geloofsgemeenschap gelukkig prijzen dat we zo’n mooie en 
grote groep aan voorgangers hebben. Het betekent afwisseling, een rijke bron 

voor inspiratie en continuïteit. En als ik op Glorieux op zondag om me heen kijk, 
dat zie ik ook steeds nieuwe gezichten. Hoopgevend voor onze toekomst. 
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We hebben de naam Augustinus aan onze geloofsgemeenschap verbonden. In 
onze oude kerk waren we omgeven met beelden en afbeeldingen van de bisschop 

van Hippo. Dat mis ik in Glorieux wel een beetje. Ik zou daarom de Doorstart-

commissie willen vragen: ziet u kans om in de kapel van Glorieux een beeld of 
afbeelding van Augustinus te plaatsen? Indien permanente plaatsing niet kan, 

dan is het misschien mogelijk om hem tijdens onze aanwezigheid op zondag een 
plaats te geven. Het zou onze identiteit versterken. 

 
Frans Savelkouls 

 
In onze vorige editie van de Kerk-Krant hebben we aandacht besteed aan de actie 

met bovengenoemde naam die plaatsvindt op zondag 10 september. Het idee is 

dat leden van geloofsgemeenschappen mensen uit hun omgeving uitnodigen om 
een keer mee te gaan naar een viering. Om te laten proeven wat het is om een 

uur van bezinning mee te maken. De gedachte erachter gaat terug tot de tijd van 
de eerste christenen. Mensen die gegrepen waren door de boodschap van het 

Evangelie nodigden mensen uit hun omgeving uit om mee te gaan naar hun 
bijeenkomsten om eens te horen wat daar verteld werd. 

 
Ook de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven doet mee. Alle bezoekers van 

de vieringen op Glorieux worden hierbij uitgenodigd om mensen uit hun omgeving 
te interesseren voor de zondagse liturgieviering van onze gemeenschap. 

De viering op deze zondag zal een gewone, reguliere viering zijn. Het is niet de 
bedoeling om iets bijzonders te doen. Met opzet. Nieuwsgierigen kunnen 

kennismaken met hoe het er op een gewone zondag bij ons aan toegaat. Maakt 
u zich geen zorg over de beschikbare plaatsen: we zetten er gewoon losse stoelen 

bij! 

 
 Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in 

Gods vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag 

Hammerskjöld, Eizo Ryokan (zenmeester) en Franciscus van Assisi. Datum: vrijdag 1 sept. Tijd 

en plaats: 14.00u.-16.30u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links 

van de Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Programma: 14.00u. Inleiding 

vanuit een mystieke tekst.14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start 

Beukenlaantje, ’t  Hofke.  15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre. Leiding: Theo v.d. 

Elzen. Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611. 
 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
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“SPIRITUALITEIT VAN HET HOOFD EN VAN HET HART  

MOETEN MET ELKAAR IN EVENWICHT ZIJN: ALLEEN 

DAN KUNNEN ZE ELKAAR  BLIJVEN BEVRUCHTEN” 
 

Nadat we tweemaal Zusters van Barmhartigheid aan het woord hebben gelaten 
voor een nadere kennismaking met Glorieux, krijgt ditmaal een van onze  

voorgangers daartoe gelegenheid, namelijk René Hornikx. Voorgangers zijn mede 
gezichtsbepalend voor een geloofsgemeenschap en dus vonden we een gesprek 

met hem in onze Kerk-Krant vrij logisch. We zijn blij dat hij zo snel  op ons verzoek 

wilde ingaan. Zo kwamen we het een en ander aan de weet, dat we graag met u 
willen delen. 
 

Kun je ons iets vertellen over je jeugd? Uit wat voor gezin kom je? 
Ik ben geboren in Ophoven in Belgisch Limburg. Een dorpje net over de grens bij 

Stramproy. Mijn vader had daar een boerenbedrijf waar ik, zoals gebruikelijk in 
die tijd, al op jonge leeftijd flink mee moest helpen. Mijn moeder mag ik 

omschrijven als heel  vroom, terwijl mijn vader toch wat kritischer richting Kerk 
keek. Geen  onlogische houding vanuit zijn situatie.  Hij had er grote moeite mee 

dat tijdens de drukke oogsttijd er  aan meneer pastoor persoonlijk  toestemming 
moest worden gevraagd om te mogen hooien op zondag. Zelf voelde ik geen echte 

band  met het bedrijf en was geenszins van plan daar mijn toekomst te zoeken. 
Op twaalfjarige leeftijd vroeg ik dan ook toestemming aan mijn ouders om naar  

het internaat te mogen gaan. 
 

Hoe verliep je schoolcarrière? 
Het internaat waar ik heen ging was van de Rooms Katholieke kloostercongregatie  

van de “Aalmoezeniers van de Arbeid”. Zij  waren van oorsprong links in hun 

opvattingen. Oprichter was namelijk een Vlaamse pater van de missionarissen 
van het Heilig Hart. Hij zette zich eind negentiende eeuw in voor de leef- en 

werkomstandigheden van arbeiders met aandacht voor hun spiritueel welzijn. Het 
was een leerzame tijd. Ik volgde daar onderwijs op de Technische School.  
 

En je vervolgopleiding? 
Ik ging verder studeren in Leuven, alwaar ik me bezighield met een studie zowel 

in filosofie als in theologie. Eén van de mensen bij wie ik colleges volgde, was de 
dominicaan pater De Petter, die ook als leermeester van Edward Schillebeeckx  

bekend is geworden. Beide studies hadden mijn grote interesse. Daarnaast voelde 
ik me aangetrokken tot hulpbehoevenden en ik ging daarin zover dat ik uit mezelf 

als student via de Sociale Dienst om hulpverlenerswerk ging vragen en dat 
vervolgens ook kreeg toegewezen. Aan het eind van de studie kwam voor mij de 

grote vraag of ik wel priester wilde worden.  Bij mijn intreden had ik aangegeven 
om religieus te worden en geen priester. De vraag van de congregatie aan het 

einde van mijn studie verbaasde me. De juiste beslissing nemen vond ik zeker 
niet eenvoudig. In mijn herinnering was dat bepaald geen gemakkelijke periode 

omdat in diezelfde tijd mijn vader te horen kreeg dat hij leed aan longkanker. 
Uiteindelijk koos ik ervoor om als leek verder te gaan. Weliswaar had ik in Leuven 

ook  een eerste graads onderwijsbevoegdheid gehaald maar mijn hart lag toch 
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meer bij pastoraal werk. En dan liefst ook met mensen uit de onderkant  van 
de samenleving. Dus werd ik geen directeur van een Technische School, zoals 

men had verwacht, maar kreeg ik heel andere functies toegewezen. 

 
We weten dat je vanaf 1977 in Nederland werkzaam bent geweest. Kun je daar 

wat meer over vertellen? 
Jazeker, kort nadat ik mijn vrouw had leren kennen en een opleiding over 

kerkopbouw aan de Radboud Universiteit in Nijmegen had gevolgd, kreeg ik 

 

 

na een gesprek met de toenmalige bisschop 
van Den Bosch, monseigneur Bluyssen, een 

eerste baan als pastoraal opbouwwerker in 
Veldhoven. Deze bekwame bisschop was in 

zoverre zijn tijd vooruit dat hij zich destijds al 
bezig hield met de noodzaak van parochie-

fusies. In deze eerste periode in Veldhoven 
volgde ik een opleiding over kerkopbouw aan 

de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn  
eerste arbeidzame jaren was ik werkzaam in 

d’Ekker. Daarna, tot 1989, bekleedde ik een 

dekenale functie als pastoraal vormingswerker 
in Veldhoven, waarna ik stafmedewerker 

Kerkopbouw werd in het bisdom Den Bosch. 
Gemeenschapsopbouw  heeft steeds mijn 

grote interesse gehad. Daarna belandde ik in 
Valkenswaard waar ik in 2003 pastoraal- 

werker werd in de vijf parochies die later 
samen de Nicolaasparochie vormden. 

 

 

Je bent daar na tien jaar met pensioen gegaan , maar nu toch weer actief als 
voorganger bij ons. Hoe is die switch precies tot stand gekomen? 

Dat is eigenlijk gebeurd via Wim Kalb. Die heeft mijn naam laten vallen bij 

Joost Koopmans. En ja, toen kwam  er  al snel  een verzoek tot actie. Overigens 
heb ik Joost vanaf het begin alleen toegezegd weliswaar voorganger in deze 

gemeenschap te willen zijn  maar niet de geestelijk leider. Het is dus ook nooit 
de bedoeling geweest om Joost in zijn veelomvattende functie op te volgen. 

Als bestuur heeft de Doorstartgroep de leiding van de Augustinus- 
Gemeenschap als  haar  eigen verantwoordelijkheid op zich genomen. Sinds  

Joost zich in april 2017 heeft teruggetrokken als voorzitter vervullen Marleen 
en ik  samen de functie van coördinator van de pastoresgroep. 

 
Had je voordien al iets met Augustijnse spiritualiteit? 

Die vraag is niet in een of twee woorden te vangen. Mijn promotor destijds 
was een Augustijn. Pater Tarcisius van Bavel, toentertijd  professor aan de 

Faculteit Godgeleerdheid aan de KU te Leuven. Aan die tijd denk ik vol dank- 
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 baarheid terug. Door deze pater heb ik mogen ervaren dat het gedachtegoed van 
Augustinus, in zeldzame gevallen, kan herleven in de persoon die zich dat 

helemaal eigen heeft gemaakt. Overigens constateer ik wel een verschil in 
spiritualiteit tussen paters en zusters enerzijds en wereldheren  anderzijds. 

Kloosterlingen maken deel uit van een religieuze traditie en dat is bij wereldheren 

toch anders. Dat inzicht maakt het voor mij gemakkelijker te werken in een 
geloofsgemeenschap als de onze, vanwege  de traditie van de Augustijnenpaters 

waaruit deze is ontstaan. 
 

We lazen dat je best optimistisch bent over de levensduur van een 
geloofsgemeenschap als de onze. Kun je de lezers uitleggen waar je je optimisme 

op baseert? 
Laat ik  in een paar zinnen proberen te zeggen hoe ik zoiets in het algemeen  zie.  

In een vitale geloofsgemeenschap krijgen vier elementen  evenveel aandacht. De 
vier stappen zijn ook de vier fasen waarin een gemeenschap zich ontwikkelt. Op 

de eerste plaats is er de visie, met andere woorden een geïnspireerd iemand, in 
onze traditie Jezus Christus. Hij wilde mensen nabij zijn en er voor zorgen dat 

nooit iemand alleen is. Mensen, leerlingen voelden zielsverwantschap en zich 
aangetrokken tot datgene waar Jezus voor stond en hoe hij leefde en omging met 

mensen. De tweede stap is het ontstaan van een visiegemeenschap. Deze 

gemeenschap wil wat voor hen belangrijk is niet voor zichzelf  behouden. Ze willen 
hun ideaal voorleven en doorgeven via activiteiten. Dit is de derde fase, hun geloof 

willen uitstralen waarna de vierde stap ontstaat. Om alle activiteiten goed op 
elkaar te laten aansluiten is er een vorm van organisatie nodig.  De vierde stap is 

dus de organisatie die past bij de eerste drie stappen. Deze verschillende delen 
werken samen als een levend geheel, zijn dienstbaar aan elkaar. Maar als nummer 

vier, de structuur, onverhoopt de overhand krijgt en de aandacht voor de visie 
verzwakt, treedt er verval van de gemeenschap in. Revitalisering is mogelijk door 

opnieuw aandacht te schenken aan de visie. Dit groeimodel vertrekt vanuit een 
spiritualiteit van beneden, vanuit het hart, van binnen uit. Deze spiritualiteit van 

beneden is meestal  niet sterk genoeg om als gemeenschap overeind te blijven. 
Naast de spiritualiteit van beneden is er de spiritualiteit van boven nodig. Dit komt 

vanuit de organisatie, de wil  om als organisatie te overleven. Als het goed is 
moeten beide  elkaar steeds opnieuw  bevruchten. Als we dit evenwicht weten te 

bewaren , kan onze geloofsgemeenschap lang blijven leven. 

 
Met een lichte klop op de deur kwam er een abrupt einde aan dit boeiende 

gesprek. Zoals tevoren was afgesproken stonden we de ruimte op Glorieux, waar 
dit gesprek plaatsvond, weer af aan de vriendelijke zusters voor hun 

zondagmiddagactiviteit. Met een goed gevoel, want we hadden een duidelijk 
antwoord gekregen op al onze vragen.  Waarvoor we René hartelijk danken.  

Als laatste geven we u nog graag deze tip: Lezers die nog meer willen weten over 
de diverse  publicaties van René raden we aan om daarop eens te gaan Googlen. 

Succes verzekerd.  
 

Anita van der Kam en Gert Dirksen 
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Berichten uit de augustijnse gemeenschap 

 
Zoals u weet, zijn we verhuisd. Op 23 april hebben wij augustijnen afscheid 

genomen van ons klooster Mariënhage. Dit feit staat hier zo eenvoudig, maar u 

zult begrijpen dat er heel veel overleg, studie, vergaderen en meningsvorming aan 
vooraf is gegaan. Zo’n grote historische beslissing neem je niet zo maar. Al weken 

voor de genoemde datum, moest je in het klooster je weg zoeken tussen dozen en 
pakketten. Ieder van ons was op tijd begonnen met inpakken en weggooien wat 

teveel was om mee te nemen. Onze geweldige vrijwilligers hebben ons goed 
geholpen. 

Toen kwamen de stoere mannen van verhuisbedrijf Passies. Zij hebben gedurende 
twee weken alles wat mee moest, overgebracht naar onze nieuwe behuizing. Er 

hebben zich daarbij geen moeilijkheden voorgedaan.  
Wat wij belangrijk vinden om u te vertellen is dat bijna ons voltallig personeel mee 

is kunnen gaan om de werkzaamheden die zij in het klooster deden, hier op 
dezelfde geweldige wijze voort te zetten. Wat hebben ook zij gesjouwd om de 

spullen van de keuken, van de verpleegruimte en van de schoonmaak veilig over 
te brengen. 

Wat wij u verder willen vertellen is dat ieder van ons uitermate tevreden is met de 

woonruimte die we hier hebben: woonkamer met keukenblok, slaapkamer, 
logeerkamertje, toiletruimte, veel bergruimte en een balkon. Ook onze familieleden 

en vrienden waren verrast toen zij onze nieuwe ruimtes zagen. 
Als u halverwege de Karel de Grotelaan rijdt, ziet u in de verte de twee woontorens 

al boven de huizen en bomen uitsteken. Ja, daar is het. We hebben vier 
verdiepingen van de linker toren B in gebruik. De eerste verdieping is ingericht om 

onze gemeenschappelijke activiteiten als religieuze groep te kunnen houden. Erg 
goed dat dit mogelijk was bij de bouw. Er zijn daar drie gemeenschappelijke 

ruimtes: een keuken met eetzaal, een recreatiezaal en een mooie gebedsruimte, 
onze kapel met enkele glas-in loodramen uit Mariënhage die de religieuze sfeer 

verdiepen. We houden twee gebedsdiensten per dag, telkens voor de maaltijd. ’s 
Middags bidden we enkele psalmen en staat een lezing van Augustinus centraal. ’s 

Avonds bidden we de vespers. Op woensdag en zaterdag is er een 
eucharistieviering.  

 

Zoals eerder  beschreven  zijn op de  tweede,  derde  en vierde verdieping  onze 
appartementen waar  iedereen  tevreden  over  is.De vele mensen die hier wonen 

zijn allemaal erg vriendelijk en leven mee met wat er allemaal gebeurd is in onze 

groep. Dat neemt niet weg dat de pijn om het moeten loslaten van zoveel 
vertrouwde dingen nog steeds gevoeld wordt. Maar dat is een ander verhaal. 

 
Dolf van der Linden OSA 

                                                                                              

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XOCRrNYR&id=7FFD23F330BF544C0596A99028DB981F6462B9CE&thid=OIP.XOCRrNYRyJm2LYojdsF7MgEsEs&q=gagelbosch+eindhoven&simid=608035738643530028&selectedIndex=222
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Augustinus 
 

De Kerk-Krant wil de naamgever van onze Geloofsgemeenschap wat meer onder 
de aandacht van onze lezers brengen. De redactie heeft daarom Augustinus-

kenner Wim Sleddens gevraagd om vanaf deze editie telkens een tekst van deze 
kerkvader voor onze krant aan te reiken. Wim is hiertoe graag bereid waarvoor 

wij hem bij deze alvast bedanken. 

Onderstaande regels van Augustinus staan dicht bij het evangelie van zondag 27 
augustus, zoals Wim zelf zegt.  

 
Kijk nu eens goed naar onze vriend Petrus die destijds de voorafbeelding van 

onszelf was. Het ene moment gelooft hij, het volgende moment twijfelt hij. De 
ene keer belijdt hij dat Christus onsterfelijk is, de andere keer is hij bang dat 

Christus sterft. Zoals de kerk van Christus sterke leden heeft, zo heeft ze ook 
zwakke. Zonder sterke leden kan zij niet bestaan, zonder zwakke evenmin. 

Daarom zegt de apostel Paulus ook: ‘Wij, de sterken, hebben de plicht de last 
van de zwakken te dragen.’ Als Petrus zegt: ‘U bent de Christus, de Zoon van de 

levende God’ verwijst hij naar de sterken. Maar als hij in angst zit en twijfelt en 

niet wil dat Christus lijdt  ̶  omdat hij bang is voor de dood en het leven niet 
verstaat  ̶  verwijst Petrus naar de zwakken in de kerk. In die ene apostel  ̶  ik 

bedoel natuurlijk Petrus, de eerste in rang onder de twaalf, de voornaamste, de 

persoon in wie de kerk werd voorafgebeeld  ̶  moesten beide groepen worden 
aangeduid: de sterken en de zwakken. Zonder die twee groepen is er namelijk 

geen kerk. 
   

(Uit Preek 76, 4 van Augustinus. Vertaling in: Van aangezicht tot aangezicht. 
384-385) 

 
 

Vraag en aanbod 
 

De Solidariteitsgroep van onze gemeenschap wil vraag en aanbod voor 

solidariteit binnen onze gemeenschap bij elkaar brengen. Er is behoefte aan 

ziekenbezoek en aan ziekencommunie. We zoeken mensen die hier aan mee 
willen werken. Als u de deur niet meer uit kunt en u heeft behoefte aan een goed 

gesprek of aan ziekencommunie, dan kunt u contact opnemen met Els Kuypers-
van Wensen via emailadres Kuypers65@zonnet.nl of met Corrie de Bont via 

telefoonnummer 040-2436440. Mensen die op ziekenbezoek willen gaan of de 
ziekencommunie willen brengen, wordt gevraagd om zich via een van de twee 

bovengenoemde contactadressen aan te melden. 
 

De Solidariteitsgroep 

mailto:Kuypers65@zonnet.nl
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Vanuit het bestuur van de Geloofsgemeenschap 

Augustinus 
 

We zijn op 16 augustus als Doorstartgroep weer bij elkaar gekomen met als 

belangrijkste agendapunt: evaluatie afgelopen jaar en beleid komend jaar. 
In deze Kerk-Krant treft u een evaluatie van onze voorzitter Harrie Meelen 

aan. 
Voor het beleid voor het komend jaar willen we ons ook graag laten informeren 

door onze kerkbezoekers: welke zijn uw ervaringen, aandachtspunten en 
suggesties die wij hierin mee kunnen nemen. Op 24 september a.s. willen we 

na de viering tijdens de koffie met u hierover van gedachten wisselen. In 
januari hadden we een heel geslaagde informatiebijeenkomst, nog in de 

Groene Zaal van Mariënhage. Wij vertrouwen op eenzelfde open 
gedachtenwisseling. De situatie is nu echter anders, we hebben geen eigen 

ruimte en het leek ons toch het beste om dan onze koffieruimte te gebruiken 
voor deze bijeenkomst. 

Als u vooraf schriftelijk uw opmerkingen, vragen of aandachtspunten wilt 
melden, is dat heel plezierig voor een goed verloop van de discussie.  

Eén van de punten die we zelf graag ter discussie willen stellen is: bent u 
tevreden over de planning en het aantal eucharistievieringen en 

communievieringen: mag hierin iets geschoven worden en hoeven we ons niet 
strikt aan de huidige indeling te houden (één communieviering 4e zondag van 

de maand)? 
 

We rekenen op een groot aantal bezoekers en een goede discussie. 
Als u uw opmerkingen op papier wilt zetten, dan kunt u deze sturen aan 

secretaris@augustinus-eindhoven.nl. 
Uiteraard kunt u uw punten ook aanmelden bij één van de leden van de 

Doorstartgroep die zondags aanwezig zijn. 

 
Namens de Doorstartgroep, Carla Piscaer 

 

 
 
 

 
 

mailto:secretaris@augustinus-eindhoven.nl
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Vredesweek 
 

Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar 

de Vredesweek, een jaarlijkse themaweek vol bezinning en actie in het kader 

van vrede. Dit jaar wordt de Vredesweek gehouden van 16 tot 24 september. 
Het thema is De kracht van verbeelding. De Vredesweek inspireerde Simone 

Bartelds-Lathuilière tot onderstaand gedicht dat zij de Kerk-Krant toestuurde. 
 

Om vrede, (tegen ontmoediging) 
 

Ik heb gelopen, geschreeuwd, gezongen, gehuild. 

Ik heb geschreven, ondertekend, ben in hongerstaking gegaan. 
Zij willen mij noch zien noch horen. 

Mij niet en ook niet de duizenden die met mij hebben gelopen. 
En hun circus gaat door. 

Hun circus van trieste clowns; 
Van kinderen huilend onder de vallende bommen, 

Van kinderen verkleed als soldaten, 
Getraind op video’s, 

Verbaasd over de geur van bloed 

En de smaak van vuur. 
 

Ik heb geen moed meer om te schreeuwen, 
Geen moed meer voor wat dan ook. 

Alleen mijn tranen om te huilen. 
Ik kan natuurlijk mijn TV afsluiten 

En mijn radio. 
Mijn krant weggooien! 

Ik kan proberen alles te vergeten. 
Het lukt me niet! 

 

Ik heb pijn aan deze wereld. 
Pijn aan deze wereld waar ik zoveel van houd 

En die zo mooi zou kunnen zijn. 
 

Ik voel me net als een tuinman in zijn tuin, 
Tijdens een lang seizoen van droogte, 

Die vol tederheid zijn tuin blijft sproeien, 

Op gematigde wijze maar wel  met regelmaat. 
 

Zijn  buurman ter linkerzijde zegt tegen hem: 
“ ’t is nutteloos wat je doet, het gaat binnenkort regenen, je verspilt je water” 

 
En zijn rechter buurman zegt tegen hem: 

“ ’t is nutteloos wat je doet, de droogte blijft voortduren voor lange tijd, 
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 Je verbruikt je water voor niets, 
Want je zult nooit genoeg water hebben 

Om het vol te houden totdat het weer regent!” 
 

Maar de tuinman houdt van zijn tuin en de planten zien sterven doet hem pijn. 

Dus, blijft hij water geven, 
Bereid om voor zichzelf water te ontzeggen. 

 
Zijn buren lachen hem uit voor zijn gebrek aan realisme. 

 
En hij denkt in zichzelf: 

‘Ik weet niet hoe het morgen zal zijn, 
Maar ik ben bereid om alles te doen zodat mijn tuin blijft leven! 

Ik hoop dat de regen op tijd zal komen’ 
En deze hoop is net zo realistisch als hun voorspellingen 

 
Iedere dag geeft gelijk aan één van zijn buren en ongelijk aan de ander. 

Maar allebei hun tuinen gaan dood 
Van dezelfde dorst! 

 

Onze wereld  dorst naar  vrede 
Ik weet niet hoe het morgen zal zijn 

Maar diep in mij blijf ik hopen 
Op een duurzame vrede 

Ik weet dat het mogelijk is. 
En zolang dat mogelijk is 

Heb ik geen recht 
Om op te geven vrede te zoeken. 

 
Simone Bartelds-Lathuilière 
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LEKENPRAAT  XXI 
 

Na mijn pleidooi in de vorige krant om niet te snel een oordeel uit te spreken 

over je medemens, zal ik deze maand proberen dat meteen in de praktijk te 
brengen. Ik kan weliswaar geen veertien dagen in de schoenen van de Bossche 

bisschop gaan lopen, maar wel kan ik proberen zo mild en genuanceerd mogelijk 
te oordelen over zijn recente beslissing geen Roze Zaterdagviering in de St. Jan’s 

kathedraal toe te staan. Daarbij permitteer ik me de vrijheid om de beslissing 
als zodanig te bekritiseren aangezien, mijns inziens, verkeerde opvattingen en 

foute daden wel degelijk aan de kaak gesteld mogen worden.  
In de twee uitermate genuanceerde brieven die de bisschop over de kwestie 

deed verschijnen, werd gelukkig sterk de indruk gewekt dat hij persoonlijk de 
viering wel zag zitten, maar dat hij, daartoe min of meer gedwongen, vanuit zijn 

functie als bruggenbouwer, de eerdere beslissing terug had moeten draaien. Een 
deel van de priesters -inclusief niet geheel onverwacht  Antoine Bodar-  en een 

aantal conservatieve gelovigen zouden het maar verwarrend vinden, als ik hun 

visie goed interpreteer. Hoezo verwarrend, denk ik dan. 
Eén van de redenen om enkele jaren geleden, na de sluiting van mijn 

parochiekerk,  me te vervoegen  bij de gemeenschap van de paters augustijnen 
was voor mij de duidelijkheid die de toenmalige rector Joost Koopmans 

verschafte met zijn welkom aan iedereen, waar ook vandaan, waarnaar ook op 
zoek. Dat waren geen loze woorden zoals hij liet blijken door jaarlijks gastheer 

te zijn bij de elders verboden carnavalsviering en daarnaast ook toestemming te 
verlenen de Roze Zaterdag viering in “zijn” kerk te doen plaatsvinden.   

 

 
 

Roze Zaterdag in de Augustijnenkerk in juli 2014 
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Duidelijkheid die ook is terug te vinden in de soms verrassende, eigentijdse,  
heldere uitleg over de schriften die onze zeven voorgangers ons in Glorieux 

wekelijks verschaffen. En hun bijdragen aan onze gewetensvorming zijn 
verrijkend te noemen, aangezien ze steeds een richtlijn geven voor onze tocht 

op weg naar de vrede van Christus. In aansluiting daarop  citeer ik hier een zin 

uit de brief van de bisschop die ik als positief ervaar: “Iedere gelovige gaat met 
God zijn of haar weg en uiteindelijk vormt het eigen geweten de allerlaatste 

instantie.”  Met hem constateer ik vervolgens dat er tussen dit geweten en de 
kerkelijke waarheid wel spanning zal blijven bestaan.  

 
En dan is het tijd voor echte verwarring. Niet de hierboven vanuit een  starre 

behoudende hoek genoemde verwarring, maar het grote vraagteken dat ik 
geneigd ben inmiddels te zetten achter die zogenaamd absolute kerkelijke 

waarheid. Bij  mij  ontstaat juist  verwarring als de R.K. Kerk zich beroept op 
een waarheidsmonopolie. Want tijdens mijn “pelgrimstocht” lees ik gretig 

allerlei boeken die te maken hebben met het ontstaan van de moederkerk. Zoals 
onder andere  Hans Kung al ooit beweerde, is die  niet door Christus zelf gesticht  

en wel degelijk feilbaar.  Maar  toch pleit hij ervoor  daarbinnen actief te  blijven 
ondanks haar vele feilen. Is dat niet ongeveer wat wij met onze gemeenschap 

ook proberen te doen?  En zo heb ik net het boek “Ketters, Een geschiedenis 

naast de Kerk,” toegevoegd aan mijn lijst van gelezen werken.  Dat boek 
schreeuwt om bescheidenheid van de kant van de Kerk, als het gaat om het 

verkondigen van de waarheid. Ik zou nog heel wat  columns kunnen vullen met 
inmiddels gerectificeerde dogma’s of anderszins betwistbare  opvattingen  –ook 

van Augustinus trouwens-  die talloze gelovigen in de problemen of in 
gewetensnood hebben gebracht en diversen onder hen  letterlijk de kop hebben  

gekost. 
Vanuit die bescheidenheid, of  liever nog   een nederige houding, zou de Kerk 

anno 2017 bij het nemen van beslissingen op zijn minst kunnen trachten zo 
dicht mogelijk te blijven bij wat Christus zelf  te melden heeft. Heb uw naaste 

lief gelijk u zelf. Velen van ons houden  er niet van voorgeschreven te krijgen 
wat we wel of niet dienen te geloven. Of de maat genomen te worden omtrent 

ons gedrag,  getoetst aan kerkelijke regeltjes die ooit –doorspekt met politiek- 
door mensen bedacht zijn. Wel voelt het goed  ieder ander zijn of haar geloof 

te gunnen en dat te respecteren, zoals we dat zelf ook graag van anderen 

ervaren. 
Met  die eenduidige  boodschap van Christus  “heb uw naaste lief gelijk u zelf”  

voor ogen, wat is er dan nog “verwarrend” aan het geven van alle ruimte aan 
iedereen, vanwaar ook gekomen, waarnaar ook op zoek, van welke seksuele 

geaardheid dan ook?  Zeker in de kathedraal waar de moeder aller gelovigen 
nog dagelijks wordt aangeroepen? 

 
Gert Dirksen 

 



16 
 

COLOFON 

 
Doelstelling 

De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap 
Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bind-

middel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een 
podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geïnteresseerden 

over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken. 
De Kerk-Krant is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 
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E-mailadres redactie 

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
 

Web-site  
www.augustinus-eindhoven.nl 

 
Adres van de vieringen 

Kapel Glorieuxpark 
Geldropseweg 170, 5613LN Eindhoven 

Bereikbaar met lijn 320 (vertrek station 9.06; aankomst Glorieux 9.12; 
terug richting station: vertrek 10.44 en 11.14; lijn 24 vertrek 11.27). 

  

Stichting Augustinus Eindhoven 
Voorzitter: Harrie Meelen 

Secretariaat: Carla Piscaer; cjm.piscaer@gmail.com 
 

Bankrekening: NL27 INGB000 7526249 
 

Elektronische toezending 
Indien u prijsstelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve 

dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie. 
 

Volgende aflevering 
De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 1 oktober 

Sluitingsdatum voor kopij is 22 september. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of 

anderszins redactioneel te bewerken. 
Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage. 

 


