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Een weg om te gaan 

 
Pelgrimeren is in. Veel mensen trekken de wandelschoenen aan en gaan. Vooraf is 
over de bestemming nagedacht. Vanouds bekende pelgrimsbestemmingen waren 

Rome, Jeruzalem, Mekka, Santiago de Compostella. Ik hoor en lees van pelgrims 
dat de bestemming niet het doel is van hun onderneming, maar de weg. Het gaan 

van de weg. Daarom gaat het. En tijdens het gaan kom je stap voor stap dichter 
bij jezelf, dichterbij datgene waar het in je leven om gaat. Sommigen komen naast 

dichter bij zichzelf, ook dichter bij God. Voor de heilige Augustinus is God liefde, 
onvoorwaardelijke liefde, die wij stervelingen ontvangen om door te geven aan 

anderen. Tijdens het gaan, zo heb ik me laten vertellen, dringt dit inzicht bij 
pelgrims steeds dieper door. Als een mantra komt het terug: Gods liefde gekregen 

om te houden van jezelf en door te geven aan de ander.  
 

                                        
 
Er zijn mensen die er van nature voor anderen zijn. Jezus was zo iemand. En 

mensen in zijn omgeving, zo horen we bij de evangelisten Johannes en Marcus, 
vroegen zich af: Wie is Hij toch? Johannes de Doper noemt Jezus ‘Lam van God’ 

(Johannes 1,36). Hiermee wordt Jezus geplaatst in de traditie van Mozes. Mozes, 
die de Israëlieten (bij wie de deurposten waren bestreken met het bloed van een 

lam) bevrijdt uit de greep van de macht van de Farao in Egypte. Onderweg naar 
bevrijding leert het volk God kennen. Zoals Mozes bij zijn roeping God leerde 

kennen. God maakte zich aan Mozes bekend met de naam: Ik ben er, ik zal er zijn, 
ik ben er voor jullie. Bevrijd worden van “allenigheid” is goed nieuws. Bevrijd 

worden van alles wat een mens verhindert mens te zijn is goed nieuws. In de 
lezingen van de eerste zondagen van het jaar nodigt Jezus zijn eerste leerlingen 

uit, om met hem mee op weg te gaan en te zien hoe bevrijding van mensen in zijn 
werk gaat. Willen ook wij het wagen en met Jezus op weg gaan? 

René Hornikx 
 

 

 

Pelgrimstocht naar 
Compostella. 

(Foto’s Hans de 
Krom, Gouda. 

Zie ook pagina 16.) 
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LITURGIEKALENDER JANUARI 2018 
 

“Ik zuchtte en U hoorde mij. Ik dwaalde en U leidde mij. Ik 
wandelde op de brede weg van de wereld en U liet mij niet 
alleen.”  

Augustinus 
 

Zondag 14 januari 9.30 uur 2e zondag door het jaar:  
Kom mee en zie! 

Lezingen: 1 Samuël 3,3b-10.19 en Johannes 1,35-
42 

Voorganger: Wim Kalb, priester 

   

Zondag 21 januari 9.30 uur 3e zondag door het jaar:  
Kom en volg me! 

Lezingen: Jona 3,1-5.10 en Marcus 1,14-20 

Voorganger: Dolf van der Linden, osa 

  

Zondag 28 januari 9.30 uur 4e zondag door het jaar:  

Kom, ga weg! 
Lezingen: Deuteronomium 18,15-20 en Marcus 

1,21-28 

Voorganger: Johan Wolbrink, diaken 

  

Zondag 4 februari 9.30 uur 5e zondag door het jaar:  

Iedereen zoekt U! 
Lezingen: Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39 

Voorganger: Dolf van der Linden, osa 

  

Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis. Het is de herdenking 

van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, 
zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2: 

22-40). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na 
de geboorte van Jezus volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest brengen. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leviticus
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Mag ik me aan u voorstellen? 
 
Mijn naam is Arnold Slotboom en ik ben woonachtig in Dordrecht. Door een auto-

ongeluk ben ik in Eindhoven terecht gekomen. Ik heb een NAH (niet-aangeboren 

hersenletsel) opgelopen. Het grootste probleem is nu dat ik veel eerder moe ben. 
Dit resulteert er in dat ik soms in slaap val. Het advies is: niet te veel op één dag 

willen doen. Een voorbeeld: Oudejaar, dan moet ik in de middag gaan slapen, 
anders haal ik middernacht niet. Nu kun je denken: maar waarom geen fysio in 

Dordrecht. Ik ben in Eindhoven terecht gekomen vanwege een arts in Geldrop die 
mij aan beide knieën heeft geopereerd. Nu kun je weer denken: waarom niet in 

Dordrecht naar een ziekenhuis. Ja, dat heb ik gedaan. De arts daar heeft mijn 
rechter knie open gehad, maar heeft besloten, terwijl ik onder verdoving was, om 

niet te opereren. Ik ben daarna, op aanraden van een maat, naar het St. Anna 
ziekenhuis in Geldrop gegaan. 

 
De Augustijnen kerk 

Ik kom in verschillende kerken rond om Eindhoven en omgeving: de H. Brigidakerk 
in Geldrop,  het H. Antoniushuis in Geldrop,  de St. Catharinakerk in Eindhoven, en 

laatste maar niet de minste,  de Augustijnenkerk en nu in Glorieux. 

In de loop van de jaren dat ik in deze omgeving ben, heb ik al diverse kennissen 
c.q. vrienden opgedaan met betrekking tot het geloof. Waarom kom ik graag bij de 

Augustinus Gemeenschap: Ik vind het daar net iets menselijker dan in de meeste 
andere katholieke kerken. 

 
 
 

De Heer waakt over ons 

De neogotische architectuur van de Augustijnenkerk vind ik 
prachtig. Met een eenvoudige, sobere binnenkant. Niet al het 

pronkwerk wat je vaak wel in katholieke kerken vindt. Helaas 
is deze kerk inmiddels gesloten. Echter, aan de buitenkant, 

waakt onze geliefde Heer over ons en verwelkomt zijn 
volgelingen. Dit vind ik zelf heel mooi om in gedachten te 

hebben en te houden. Het beeld zal niet zo maar van de toren 
worden gehaald of gestolen worden. Nog een reden waarom 

ik het torenbeeld zo mooi vind: het is zo heel anders dan bij  
 

 

de meeste torenspitsen met een kruis erop. En voor de mensen die vinden dat het 

eenmaal zo hoort: onze geliefde Heer staat ook hier in een kruisvorm op de 
Augustijnenkerk. 
 

Rozenkrans bidden 
Na mijn hersenletsel ongeluk, nog in het verpleeghuis in Rotterdam, is mijn 

zoektocht begonnen. De enige katholieke kerk in Dordrecht staat tegenover het 
station. Hier is het zondagsdienst vieren en daarna direct weer weg. Meer invulling 

als de Heer vereren krijg je dan niet mee, voor iemand die niet gelovig is opgevoed 
en nog op zoek is. Toen ben ik in de kerken van Eindhoven, waar ik mijn geloof 

deels gevormd heb, een voor mij toen nog nieuw fenomeen tegengekomen: de 
Rozenkrans bidden. Dit kende ik nog niet. Dit gebeurde in 2015 door mijn 

toenmalige vriendin Vera. De rozenkrans bidden is op elke woensdagavond in het 
H. Antoniushuis. Dit doe ik nu nog, maar niet iedere week want vanaf Dordrecht is 

Geldrop niet naast de deur.                                                        Arnold Slotboom 
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Terugblik op de vieringen van de kerstdagen 
 

De kerstviering was een succes dank zij de inzet van ons allemaal. Jong en oud 

heeft zich ingezet om een kerstviering aan te bieden voor wie maar wilde. Kerken 
kunnen gesloten worden of ze kunnen zich gesloten opstellen, laten wij het als 

onze missie zien om een nieuwe weg te openen voor mensen die zoeken naar 
meer dan een verlicht bomenfeest, of naar meer dan gekleurde paaseitjes, of naar 

meer dan een lang pinksterweekend. Misschien is de drempel van zo'n school lager 

dan die van een officieel kerkgebouw. Om naar onze kerstviering te komen moest 
je langs niet-geijkte wegen gaan, en dan is 300 aanwezigen niet slecht! We kunnen 

elkaar dus best bedanken en hopen dat er iets is blijven hangen van 'het goede 
nieuws' van kerstmis. De viering in Glorieux op Kerstmorgen was mooi door de 

intimiteit van een kleine groep en de gloedvolle woorden van Dolf en Johan. 
Joost Koopmans 

 

   
 

   
Foto’s Peter Wittgen en Jacques de Klerk 
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Straatpastoraat Eindhoven 
 
    
 

Kerk-Krant vijf jaar 
 

De Kerk-Krant bestaat vijf jaar, reden voor een piepklein feestje, schrijft de redactie. 

Tegelijk een reden om ons te vragen hoe wij denken over de Kerk-Krant. 

Een paar dagen  voor de krant na de zondagse dienst wordt uitgedeeld, krijg ik hem 

digitaal. Buiten dit 'voordeel' is er nog een: hij is namelijk in kleur! De fresco's uit de 

Augustinuskerk in San Gimignano, een foto van pater Frans van der Lugt, en foto's of 

afbeeldingen van andere gebeurtenissen zijn in kleur. Een feest voor het oog. 

De artikelen laten een andere kant van onze samenleving zien dan die waar we dagelijks 

mee te maken hebben. Ze laten me zien wat er leeft in onze eigen geloofsgemeenschap. 

Maar we zijn ook onderdeel van een grotere gemeenschap. Daar besteedt de krant juist 

ook aandacht aan. We zien wat er nodig is om mee te werken aan een goede en gezonde 

samenleving voor iedereen. Tegelijk worden we bemoedigd door artikelen die laten zien 

wat er leeft aan saamhorigheid in onze maatschappij. 

Redactie bedankt! 

 

Wies Kleene 
 

Met ingang van 1 januari 2018 richt Mgr. 
De Korte, bisschop van ’s-Hertogen-

bosch, het ‘Straatpastoraat Eindhoven’ 
op. Hij doet dit op verzoek van de 

parochies en van kerkelijke en andere 
maatschappelijke organisaties die zorg 

dragen voor mensen aan de rand van de 
samenleving van Eindhoven. Bij deze 

mensen spelen als regel meerdere 
problemen die leiden tot een uitzichtloze 

situatie waarbij vaak ook geestelijke nood 

ontstaat. Om te voorzien in de pastorale 
zorg voor deze kwetsbare groep wordt 

‘Straatpastoraat Eindhoven’ in het leven 

geroepen. 

Op 1 januari heb ik dan ook formeel afscheid van de parochie St. Petrus’ Stoel 
en zal als straatpastor aan de slag gaan. Wel blijf ik actief in de binnenstad 

w.b.t. stadsdiaconaat/ pastoraat.  
  

Rob Kosterman 
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  Jaarverslag 2017 en Beleidsnota  Stichting 

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 2018 
 

Het eerste jaar van onze Geloofsgemeenschap is succesvol afgerond. We hebben 

een organisatie opgezet met een bestuur, een liturgiegroep en een enthousiast 
pastoresteam. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen geformeerd om de 

vieringen en de koffie na afloop goed te laten verlopen. Ook is er een koortje dat 
regelmatig repeteert en het organistenteam is goed bezet. De vieringen worden 

goed bezocht en Glorieux is tevreden met ons als gast. 

 
We willen ons vast blijven houden aan de augustijnse spiritualiteit, kort 

samengevat door :  

- kerk te zijn in vriendschap en een gastvrije plaats te bieden aan zoekende 

mensen 

- de mogelijkheid te bieden om te luisteren en te getuigen 

- een verbinding te leggen tussen traditie en vernieuwing en ons daarmee 

kwetsbaar op te stellen 

- Kerk niet als instelling van gezag te zien maar als gemeenschap van gelovigen 

en zoekenden 

- samen liturgie te vieren, zowel in eucharistievieringen als in woord- en 

communiediensten, om ons levensverhaal te verbinden met het verhaal van 

God en Jezus Christus 

- en aandacht te schenken aan de diaconie. 

 
In 2016 is een succesvolle kerstnachtmisviering georganiseerd in het Augu-

stinianum. Dit jaar wordt de viering gehouden in het nieuwe Augustinianum. Op 
deze wijze richten we ons op een breder publiek. Met de actie Kerkproeverij 

hebben we gemerkt dat wij aantrekkelijk zijn. 
 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur de bisschop bezocht en hem geïnformeerd 
over onze geloofsgemeenschap. De voorzitter neemt deel aan de bijeenkomsten 

van de Raad van Kerken in ons dekenaat. De vastenactie was bestemd voor het 
kinderhuis van pater Paul Ravi in India. De adventsactie is voor Het Hemeltje in  

Eindhoven. 
 

We zijn een stichting met lekenbestuur omdat de augustijnen geen directe 
verantwoordelijkheid meer kunnen dragen. We zijn blij met de participatie van 

een aantal individuele augustijnen in het pastoresteam en in onze Raad van 

Toezicht. Zij houden de augustijnse spiritualiteit in onze geloofsgemeenschap 
levend. 

 
In het komend jaar zullen we ons met veel zorg richten op goede inspirerende 

vieringen op zondag en op een gezellige koffie na afloop. Gemeenschapsvorming 
is een belangrijk doel voor onze geloofsgemeenschap. In het afgelopen jaar is 

hard gewerkt aan de gemeenschapsopbouw en velen maken deel uit van allerlei 
werkgroepen. Dit willen we zoveel mogelijk uitbreiden om mensen actief bij onze 
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geloofsgemeenschap te betrekken. Wellicht kunnen we nog meer aandacht 
besteden aan de individuele kerkbezoekers. Onze werkgroep Solidariteit heeft 

daarvoor al een initiatief in het leven geroepen. We zullen dit initiatief 
ondersteunen en stimuleren.  

We willen daarnaast actief naar buiten treden met continuering van het 

cursusprogramma Spiritualiteit en Bezinning en discussiebijeenkomsten met een 
sociaal-maatschappelijk onderwerp. We hebben een goede Kerk-Krant met 

uitgebreide berichtgeving en een website met veel actuele informatie. 
 

We kunnen terugzien op een goede start en goede ontwikkeling in het eerste 
jaar. Nu verder met aandacht voor de onvolkomenheden en ontwikkeling van 

onze geloofsgemeenschap. 
 

Bestuur  Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven: 
Harrie Meelen, Marjan van Kraaij, Ad Broeken,  Anita v.d. Kam, Jacques de 

Klerk, Marie-José Verhappen, Marie-José Janssen en Carla Piscaer 
 

Beste Kerk-Krant redactie 
 

In de laatste editie werd gevraagd om een reactie te geven op de Kerk-Krant. Nu zie 

ik dat ik al een paar dagen te laat ben met het insturen daarvan. 

 

Ik lees de Kerk-Krant niet alleen; als het lukt spel ik hem bijna. Vind hem zeer 

inspirerend en nu het me, na de verhuizing, maar zelden lukt om op zondag de vieringen 

te bezoeken ben ik heel blij op deze manier toch een beetje betrokken te kunnen 

blijven. 

 

Dus; proficiat met het vijfjarig bestaan en ga vooral zo door! 

Vriendelijke groet en bedankt voor de moeite die jullie in die mooie Krant steken! 

 

(naam van de inzender bij de redactie bekend) 

 

P.S. Misschien een idee om in de Kerk-Krant lezers eens te wijzen op de twee-

wekelijkse nieuwsbrief van Wccm, Meditatief. Dit is een korte maar zeer 

lezenswaardige nieuwsbrief die, denk ik, voor lezers van de Kerk-Krant interessant is. 

Het gaat uit van de Belgische tak van de meditatiegroepen die Dora Kruijer in het 

bezinningsprogramma van de Augustijnen begeleidt. 

http://www.christmed.be/meditatief.html 
 

http://www.christmed.be/meditatief.html
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Augustijnen vertellen over hun roeping 

 
Ingrid van Neer, Peter van Hasselt, Hans Nohlmanns en Frans Savelkouls 

hebben het initiatief genomen om een boek te maken over de huidige 

generatie augustijnen. Onder de werktitel “Levende Stenen” interviewen zij 
de paters en broeders over hun leven en hun inspiratie. U leest er 

onderstaand meer over. 
 

In Een kleine orde met allure heeft Brian Heffernan op wetenschappelijke 
wijze de geschiedenis van de Nederlandse Provincie van de Orde der 

Augustijnen beschreven. Een studie die gaat over de orde als totaal. Het 
boek dat ons voor ogen staat, gaat over de augustijnen als individuen. Het 

project Levende Stenen beoogt in te gaan op de levensverhalen van de 
augustijnen als personen. Het zal geen geschiedenisboek gaan worden. Het 

zal niet gaan over de “wapenfeiten” maar over wat de paters en broeders 
heeft gemotiveerd en geïnspireerd. De schrijvers willen de augustijnen laten 

vertellen over de waarden die zij willen doorgeven. Het moet een document 
worden dat lezers die op zoek zijn zou kunnen helpen bij het nemen van 

beslissingen over het inrichten van hun leven. Het boek zal gaan over 

mensen die als jongvolwassenen een radicale keuze gemaakt hebben voor 
een leven van verkondiging en van zorg voor hun omgeving. 

 
Aanvankelijk bestond er bij de augustijnen wat scepsis over het project. Wij 

zijn een groep oude mannen en wie zit er nog op onze verhalen te wachten 
was hun reactie.  

Op 28 november vond in Eindhoven de Provinciedag plaats, een bijeenkomst 
waarbij de meeste Nederlandse augustijnen aanwezig waren. Wij waren 

voor deze bijeenkomst uitgenodigd om uiteen te zetten wat ons voor ogen 
staat. We hebben het gevoel dat we hierin geslaagd zijn De scepsis is 

duidelijk verminderd. Op zondag 3 december waren we dan ook aangenaam 
verrast door wat Wim Sleddens in zijn overweging tijdens de eucharis-

tieviering in Glorieux over Levende Stenen en over de Provinciedag vertelde. 
Wij als augustijnen in Nederland –we zijn nog met 28– hebben deze week 

onze provincievergadering gehouden. Dat doen we regelmatig. Dit keer 

waren enkele mensen uitgenodigd, een groepje dat ons goed kent, die een 
boekje, of misschien wel een boek, wil maken gebaseerd op gesprekken met 

ons. Het gaat er om onze oorspronkelijke inspiratie op het spoor te komen, 
van in de dagen dat wij tot de Orde zijn toegetreden. En om te zien hoe wij 

in de geest van Augustinus hebben geleefd, aan de hand van de inspiratie 
die hijzelf aan zijn gemeenschappen meegaf, en die wij overnemen: Eén van 

ziel en één van hart op weg naar God. Wat doet die zin met je, en met een 
gemeenschap in zijn geheel, als je daarvoor kiest? Wij hebben allemaal 

ervaren, in de loop van jaren, dat ‘op weg naar God’ vanzelf ook wordt: ‘op 
weg naar de mensen’.  

Wij hebben afgelopen dinsdag aan hen gevraagd wat zij met zo’n boek 
voorhebben. Waarom vinden jullie dat nog belangrijk? Wat kan zo’n boek 

gaan betekenen, als wij over een paar jaar allemaal nog wat ouder zijn? 
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Het antwoord dat ze ons gaven, heeft me geraakt. Ze zeiden: ‘We doen het 
uit een soort zorg, uit een soort bekommernis. Toen jullie intraden waren er 

meerdere spiritualiteiten voorhanden. Daar kon je je in verdiepen, en daar 
kon je voor kiezen. Maar als er over een paar jaar nog minder kloosters en 

nog minder kloosterlingen zijn, waar moeten jonge mensen het dan vandaan 

halen? Want zij moeten wel over een zinvol leven kunnen nadenken, om tot 
een keuze te komen. Dat ze dan weten dat mensen vanuit die inspiratie 

hebben geleefd. Dat ze zich van daaruit hebben ingezet voor de samenleving, 
voor mensen met minder mogelijkheden, voor mensen in armoede.’  

Ik vind het frappant dat wij, die ons wilden terugtrekken, nu uitgedaagd 
worden. Een nieuwe uitdaging waarmee wij als groep geen rekening meer 

hadden gehouden. 
 

Inmiddels hebben er al een reeks interviews plaatsgevonden. Door de 
verhuizing van Mariënhage naar Gestel heeft het proces enkele maanden 

stilgelegen. Ook het vrij plotselinge overlijden van Peter van Hasselt -wiens 
bijdrage aan het project zeer gemist wordt- veroorzaakte vertraging. Maar 

gesterkt door de reacties op 28 november en de woorden van Wim, gaan we 
enthousiast verder op de ingeslagen weg. Onze inspiratie en motivatie zijn er 

door toegenomen. Er valt nog veel te doen en we durven daarom nog niet te 

voorspellen wanneer het project afgerond zal zijn.  
 

Ingrid van Neer, Hans Nohlmanns en Frans Savelkouls 

Augustinus spreekt over vriendschap 
 

Er waren nog andere dingen die me in mijn vrienden heel veel goed deden: 
samen praten en samen lachen, hartelijk met elkaar omgaan, samen een 

goed boek lezen, samen schertsen en serieus zijn, het soms met elkaar 
oneens zijn, zonder haat, alsof je het oneens was met jezelf, en met dat 

zeldzame verschil van mening de eensgezindheid van altijd kruiden, aan 
elkaar en van elkaar iets leren, uitkijken naar de terugkomst van wie afwezig 

is en blij zijn als hij er weer is; door deze en andere soortgelijke tekenen, 

vanuit het hart van mensen die elkaar graag mogen, en door wat je zegt met 
je mond, je spraak, je ogen en duizend andere lieve gebaren, als door vuur 

zielen laten samensmelten en van vele één maken. 
(Belijdenissen 4,13)  
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“Dat we elkaar als gemeenschap mogen blijven 

vasthouden in het nieuwe jaar” 
 

In december bestond de Kerk-Krant vijf jaar. Daarom wilden we graag het 
vraaggesprek aangaan met de man die niet alleen als redacteur destijds samen met 

enkele anderen het nieuwe blad in het leven heeft geroepen, maar die ook de 
stuwende kracht erachter is.  Zonder zijn inbreng zou de Kerk-Krant in zijn huidige 

vorm misschien niet meer bestaan. Een nadere kennismaking met Frans Savelkouls  

die elke maand vanuit Oisterwijk  de krant persoonlijk aan U komt uitreiken in 
Glorieux. 
 
 

 

Kun je ons iets vertellen over je jeugd? Uit wat voor 
gezin kom je? 

In 1950 ben ik in Nijmegen geboren in een ambte-
narengezin. Als derde van vier kinderen in een goed 

katholiek nest, zoals dat vroeger heette. Ik kijk met 

plezier en met zekere heimwee terug op mijn jeugd. 
Mijn ouders waren er onvoorwaardelijk voor elkaar en 

voor ons. Ze schiepen een veilige kleine  wereld. Je 
leefde als kind in een zalige onwetendheid: zonder 

dreiging van ziekte, dood of andere akelige dingen. Met 
God als een soort vangnet op de achtergrond. Zoals 

gewoon was in die tijd en in ons milieu, draaide 
eigenlijk alles om het kerkelijk leven. Het dag- en 

weekritme 
weekritme werd sterk bepaald door de tijden waarop de missen, het lof en andere 
plechtigheden plaatsvonden. Mijn vader  was actief in de Vincentiusvereniging, de 

parochiële armenzorg. Gezinnen die tekort kwamen, ontvingen destijds  geen geld 
maar waardebonnen om te besteden in diverse winkels. Dat lijkt nu, uit de context 

gehaald,  betuttelend, maar het werd toen noodzakelijk geacht om te voorkomen dat 

de man des huizes het geld ging besteden in de kroeg. Dat was een andere tijd, 
geheel anders dan nu, nog zonder steun van sociale voorzieningen door de overheid. 

 
Lijk je in dit verband op je ouders? 

Tijdens mijn  werkzame leven was ik niet actief in de kerk. Naast weinig tijd had ik 
ook niets op met de conservatieve geest onder bisschop Gijsen. Maar bij het ouder 

worden, grijp je terug op je jeugd. Ik wilde niet dat wat ik daar heb meegekregen, 
verloren zou gaan. Dat inspireerde mij tot het schrijven van het boek over mijn oude 

parochie, de St. Thomas van Villanova in Nijmegen. Tijdens het onderzoek voor dat 
boek, getiteld Toen stond de kerk nog in het midden, ontmoette ik Joost Koopmans 

die de laatste pastor daar is geweest. Hij had net ingestemd met een verzoek om 
rector van de Paterskerk in Eindhoven te worden en vroeg mij of ik hem wilde helpen 

bij het opzetten van een kerkblad. En zo is het gekomen. Sinds die tijd ben ik weer 
actief aanwezig in de kerk. Net als mijn ouders destijds deden. En met veel plezier 

en voldoening. 

 
Kijk je positief terug op het Rijke Roomse Leven? 

Ja, ik heb niets anders dan prettige herinneringen aan die tijd. Als kind ervaar je 
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  alles als normaal, kritiekloos. Ik kijk nu naar die tijd als naar een mooi museum, met 
veel dierbare herinneringen Maar dat Rijke Roomse Leven is definitief voorbij, en dat 

is maar goed ook. Ik zie nu, in onze streken, een ontwikkeling van twee soorten Kerk-
zijn: een Kerk van de hiërarchie met regels en dogma’s en een Kerk van kleine 

geloofsgemeenschappen zoals de onze. In verbondenheid met de Wereldkerk, dat 

zeker, maar meer lijkend op de oorspronkelijke groepjes gelovigen uit de eerste jaren 
van het Christendom: de vorm en de uiterlijkheden zijn ondergeschikt aan de inhoud. 

 
Is het mogelijk om  kinderen te leren geloven? 

Als je als kind van huis uit iets meekrijgt van de gedachte dat er meer bestaat dan 
wat je met mensenogen kunnen zien, dan helpt dat zeker. Welvaart en kennis zijn 

elementen die mensen tegenwoordig vaak doen afdrijven van het geloof. Daar komt 
bij dat de huidige jeugd de traditie vaak niet kent. Dit laatste was voor mij aanleiding 

tot het schrijven van een boek speciaal voor mijn kinderen en mijn kleinzoon, getiteld 
Van niets naar overvloed. Hierin wilde ik het contrast laten zien tussen mijn jeugd en 

de huidige tijd. Er hebben waardevolle en inspirerende “dingen” bestaan die niet 
verloren mogen gaan.  

 
Kun je iets zeggen over de periode tussen je jeugd en je pensioen, oftewel je opleiding 

en beroep? 

Omdat mijn vader bij de Rijkspolitie te Water werkte, is ons gezin diverse malen 
verhuisd. Zo heb ik de eerste twee jaren van de HBS gevolgd bij de augustijnen in 

Schiedam en de overige jaren van die opleiding op het Bisschoppelijk College in 
Roermond. Daarna heb ik een beroepsopleiding gevolgd in de financiële sector. Ik 

heb kort gewerkt in Amsterdam en in Maastricht, maar de langste periode, 35 jaar, 
ben ik in dienst geweest bij Campina. Eerst in Roermond, daarna in Tilburg. De laatste 

drie jaar voor mijn vervroegd pensioen, werkte ik in Amersfoort. Omdat mijn werk 
mij hier steeds minder kon boeien, ben ik me  gaan bezighouden met 

(familie)geschiedenis, lezen, schrijven en onderzoek. Het documenteren van het 
verleden waar ik zelf deel van uitmaakte, maar waar de jonge generatie nauwelijks 

nog weet van heeft.  
 

Schrijversgenen lijken ook in de familie te zitten? 
Als je doelt op mijn zoon Jeroen, dan klopt dat. Hij heeft ook een boek op zijn naam 

staan: Het Vals Paradijs, een roman over de middeleeuwse leef- en denkwereld in de 

tijd van Hieronymus  Bosch. En dan heb ik zelf samen met mijn zus en zwager onlangs 
een lijvig boek gepubliceerd over de geschiedenis van een stichting voor 

priesterbeurzen in Midden-Limburg. Voorts ben ik inmiddels samen met enkele 
anderen begonnen met het  project dat de voorlopige naam draagt Levende Stenen. 

Elders in deze krant wordt daar uitgebreid op ingegaan.  
 

Kun je aangeven wat geloven voor jou precies inhoudt? 
In mijn jeugd kreeg ik een bepaald beeld van God en hemel mee. Een kind ondervindt 

het bestaan van God even vanzelfsprekend als de zichtbare realiteit om zich heen. Je 
neemt aan wat je ouders erover vertellen. In die tijd  was ik misdienaar. De directe 

deelneming aan de liturgie gaf je een sereen gevoel van onthechting. Je maakte deel 
uit van “iets hogers”. Dat gevoel is aan verandering onderhevig gebleken in de loop 

der jaren. 
 



12 
 

  

Die latere twijfel heb ik niet ervaren als een crisis, maar meer als evolutie. Je blijft 
onderdeel uitmaken van de traditie ook al verandert de vorm. Geloven betekent nu 

voor mij: het er zijn voor elkaar en het uiteindelijk moeten afleggen van een 
verantwoording over je geleide leven. Zo geloof ik niet meer in het concept van 

hemel en hel uit achter ons liggende tijden. Maar zonder een bepaalde manier van 

rechtvaardiging of afrekening aan het einde, zou ik de schepping maar een magere 
bedoening vinden. 

 
Hoe zie je de toekomst van onze geloofsgemeenschap?  

Ik denk dat we over pakweg vijf jaar kleiner zullen zijn vanwege de hoge 
gemiddelde leeftijd. Daar hoef je geen profeet voor te zijn. Gewijde voorgangers 

worden schaars en mensen met charisma, gekozen uit ons midden, zullen op 
termijn hun vervangers moeten gaan worden. Of wij als geloofsgemeenschap lang 

zullen blijven bestaan, is niet te voorspellen. Maar de Kerk bestaat al zo’n 2000 jaar 
en zal ook blijven bestaan, daar maak ik me niet zoveel zorgen over.  
 

Je besteedt nogal wat tijd aan het maken van de Kerk-Krant. Wat motiveert je? 
Als je vindt dat de Kerk er toe doet, als je vindt dat het Evangelie er toe doet, dan 

kun je niet langs de kant blijven staan. Ik ben gepensioneerd, beschik over redelijk 
veel tijd en ik voel me goed gezond dus mag ik niet passief blijven. Ik voel me een 

beetje een calvinistische katholiek: gebruik je talenten om er iets nuttigs mee te 
doen. Als gelovigen zijn we in Nederland nog maar met een klein groepje. Wij zijn 

nodig om het vuur brandend te houden, aan te blazen als het kan. Ik voel me dan 
ook heel dankbaar dat ik deel kan en mag uitmaken van onze geloofsgemeenschap. 

Wat ik van onze gemeenschap vind, heb ik laatst verwoord in een artikeltje in de 

Kerk-Krant onder de titel Een nieuwe jas. Ik ben zo onbescheiden om te zeggen, 
dat ik vind dat we met Glorieux een beetje dichter bij de eerste christenen zijn 

gekomen. Dat komt naar mijn gevoel wekelijks tot uiting bij de vredeswens. Ik voel 
dan altijd iets van ontroering; je voelt je dan dicht bij de anderen staan. Dichter 

dan ik ooit eerder in een kerk heb gevoeld. Het is zo als Wim Sleddens tijdens het 
interview voor Levende Stenen over zijn parochie in Nijmegen zei: Soms kun je de 

geest met je handen vastpakken.  
 

Mogen we je aan het begin van 2018, nog vragen om je persoonlijke nieuw-
jaarswens aan iedereen in onze Geloofsgemeenschap? 

Jawel, maar dat moet natuurlijk wel een originele tekst zijn..., laat ik het dan zo 
formuleren: Mijn wens is; dat we elkaar als gemeenschap mogen blijven 

vasthouden in het nieuwe jaar. 
 

En met die hartverwarmende  boodschap vonden we dat hij de kern geraakt had. 

Uiteindelijk is het uiten van onze onderlinge verbondenheid in Christus het mooiste 
wat we met elkaar mogen delen. We bedanken Frans hartelijk voor dit anderhalf 

uur durende, zeer  plezierige en uitermate  openhartige gesprek. 
 

Anita van der Kam en Gert Dirksen 
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Pelgrimeren 
 

Op de voorpagina van deze editie spreekt René Hornikx over pelgrimeren. Hans 
de Krom uit Gouda loopt jaarlijks samen met zijn vrouw Marlène een deel van de 

route naar Compostella. Onderstaand enkele mijmeringen over dit onderweg zijn. 
 

Zand, modder, gras, keien, asfalt, je komt van alles tegen onderweg. Bospaden, 
bergpaden, paden langs water, paden langs wegen, paden door de stad, paden 

verloren in “no man’s land”, het is er allemaal onderweg. Je loopt alleen, niemand 
te bekennen, je loopt samen of in een groep, je zwijgt, je praat, je luistert, je 

neuriet, je zingt. Lopen wordt een automatisme. Het lijf loopt. Zolang je loopt ben 
je niet moe. Lopen alleen in alle vroegte, in de schemer, in de stilte, in de stille 

ruimte van het lege landschap, dat is thuis komen, dat is thuis zijn.  

Er is mist onderweg, er is regen onderweg, er is stralende zon onderweg, er zijn 
sombere-wolken-dagen en zonovergoten-dagen, er zijn wijds-uitzicht-in-de-

bergen-dagen en opgesloten-tussen-de-bomen-dagen. Het is er allemaal 
onderweg. Er zijn prachtige kathedralen onderweg, boordevol kunst en prachtig 

veel licht door verhalende ramen, waar je met een tegen borgtocht verstrekte 
telefoon in de hand een elektronische rondleiding krijgt, per raam, beeld of kapel 

krijgt uitgelegd wie de schenker was, wanneer restauratie plaatsvond en wie 
daarvan de kosten dekte. Het zijn gebouwen waar God al lang uit weg verhuisde, 

gebouwen bezet door een krioelende, kletsende, foto’s makende menigte. Er zijn 
ook kleine kerkjes onderweg, vrijwel leeg, bijna zonder licht, waar het stil is, waar 

het stil blijft, waar je gaat zitten op een krakende bank, waar je zou willen blijven 
zitten, waar je voelt dat iets van die oude versleten God uit je jeugd is blijven 

wonen en er graag bezoek ontvangt.  
 

Hans de Krom 
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Het zwart van de kerkelijke beambte 
 
Pieter Briels is een opvallende verschijning in Glorieux. Zijn zwarte kleding en zijn 

opvallende haardracht veroorzaken nogal eens grappige misverstanden. Op verzoek 

van de redactie heeft Pieter enkele van deze voorvallen opgeschreven.  
 

Iemand vroeg mij eens of ik niet regelmatig aangezien word voor een kerkelijke 
beambte, een geestelijke. Dat vanwege mijn zwarte kleding(ik draag altijd alleen 

maar zwart). Ik moest dat beamen. 
 

Vroeger waren geestelijken (pastoor, kapelaan enz.) duidelijk herkenbaar. Wie kent 
nog het beeld van de pastoor met rond buikje, gehuld in een soort zwarte mantel 

met 20 of meer bolle knoopjes. Priesters hadden kruinschering, een kruisje op de 
rever en een stijve witte boord. Allemaal uiterlijke kenmerken, waardoor je direct 

wist dat je maken had met een kerkelijke ambtsdrager, die dan ook nog gekleed 
was in het zwart. En tot op heden wordt zwarte kleding nog steeds door mensen 

vereenzelvigd met de geestelijkheid, met ‘mensen van de kerk’. 
Door mijn zwarte kleding heb ik dat persoonlijk een aantal keren mogen ervaren. 
 
 

 

De moslim en zijn probleem 

 
Bij de ingang van de Catharinakerk in 

Eindhoven werd ik in het Engels aange- 

sproken door een jonge man. “Ik ben 
moslim”, zei hij. “Bent u van God”, wijzend 

met zijn ogen op mijn lange zwarte jas. “Ja”, 
zei ik. Hij weer: “Ik heb een probleem en 

daar zou ik graag met u over willen praten. 
Zullen wij hier naar een café  gaan?”, stelde 

hij voor. “Of in deze kerk”, zei ik (de kerk 
was open vanwege ‘Open Huis’). Ik bracht 

hem in contact met de dames van het ‘Open 
Huis’. Maar hij wilde graag dat ik bij het 

gesprek bleef (je praat toch niet met 
vrouwen over je probleem!) Hoe het verder 

gegaan is met onze moslim, is een ander 
verhaal. 
 
 

De Byzantijnse kerkdienst en de Russische vrouwen 

 
Na de Byzantijnse kerkdienst in Eindhoven, stond ik bij de uitgang van de kerk te 

wachten op mijn vrouw (ze was even opgehouden). Russische vrouwen 
(kerkgangers van de dienst en oorspronkelijk vluchtelingen van na de oorlog) 

kwamen voor het verlaten van de kerk op mij af en kusten spontaan mijn hand, 
kennelijk in de veronderstelling dat ik een van de popen was. Dit kussen behoort 

 
Ik heb het kussen maar laten gebeuren, want 
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kennelijk tot het ritueel van de Byzantijnse kerk. Ik heb het kussen maar laten 

gebeuren, want de vrouwen straalden zo gelukzalig. Ook hier weer was zwarte 
kleding (en wellicht ook mijn baard) de aanleiding van hun gebaar van genegenheid. 

 
De Belg die van zijn schoffel viel en wellicht ook van zijn geloof en de scho- 

lieren in de O.L. Vrouwenkerk in Brugge. 
 

Op onze tocht door het schone Vlaanderenland passeerden wij een klein dorpje op 
weg naar Brugge. In de serene nazomerstilte, stond hij in ‘zijnen hof’ te schoffelen. 

Ik stopte, draaide het raampje open en begroette onze Belg met “Oh, gij bent uwen 

hof aan ’t kuisen (altijd sympathiek om mensen in hun eigen taal te benaderen). 
Hij: “Awel, ’t is te zeggen, onkruid kunde nie eten, zulle” (domme Ollander). Terwijl 

hij ontspannen op zijn schoffel leunde, vroeg ik hem of we op de goede weg waren 
naar Brugge. Hij, mijn zwarte kleding inspecterend, reageerde met: “Awel, ’t is te 

zeggen, eerwaarde, altijd maar rechtoit, zulle”. Wij: “Het is goe weer om een paar 
dagen met mijn vrouw naar Brugge te gaan…..”Jawel,meneer…. Pront viel onze Belg 

van zijn schoffel en wellicht ook van zijn geloof. 
 

Rechtuit rijdend bereikten we inderdaad Brugge. Tijdens ons bezoek aan de O.L. 
Vrouwekerk stuitten wij op ’n groep blauw-geüniformeerde scholieren, compleet met 

regenbuiltje op de kont. Toen ik de groep passeerde maande de leider zijn groep 
met: “Jongens, maakt ’n ogenblikske plaats voor de pater”. Schrijdend en kwasie 

zegen-gebarend, vervolgde ik mijn weg, naar mijn vrouw verderop. Wellicht zullen 
de scholieren (Jean-Marie, Polleke en Godelieve) later thuis vertellen: “Maman, we 

hebben ook nog een echte pater gezien”. Alleen te hopen, dat Jean Marie, Polleke 

en Godelieve geen kinderen zijn van onze schoffelende 
Belg. 

 
Tot slot 

 
Je zou je kunnen afvragen of het nog van deze tijd is dat je kerkelijke ambtsdra- 

gers moet kunnen herkennen aan uiterlijkheden. Jezus had ook geen kruinschering 
of kruisje op de rever of een stijve witte boord. Jezus was herkenbaar door zijn 

bevrijdende en verblijdende omgang met mensen, aldus Schillebeeckx in zijn boek 
’Jezus, het verhaal van een levende’. 

En is Paus Franciscus voor ons niet een voorbeeld van barmhartige omgang met 
mensen, zonder onderscheid van wie dan ook. 

 
Pieter Briels 
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  LEKENPRAAT XXV 
 

Zo rond de jaarwisseling zijn er altijd net iets meer momenten van bezinning 
dan door het jaar heen. Ook op andere tijdstippen kun je overigens vragen 

krijgen waar je over na moet denken. Zoals toen een oud-collega mij anderhalf 
jaar geleden uit de Paterskerk zag komen en verbaasd, met een haast spottende 

glimlach, vroeg wat een gestudeerd mens nu nog in een kerk te zoeken had. Het 
antwoord dat ik gaf leest u straks hieronder.  

Een heel belangrijke vraag over waar we mee bezig zijn was natuurlijk  de 
bijeenkomst van kleine geloofsgemeenschappen in Tilburg  in november waar 

gelukkig ook Mgr. De Korte bij aanwezig was. Ik zeg gelukkig omdat ik van 
mening ben dat eenieder die zich bezighoudt met vragen rondom geloof of 

spiritualiteit op de goede weg zit en niet een van de zijpaden ingeslagen is waar 

het nog slechts draait om materie, bezit, luxe, comfort en dergelijke. En dat die 
“eenieder” dus steun verdient, ook  van de bisschop. 

 

 
De kathedraal van Winchester 

 

Al enkele jaren is, vanwege de secularisatie, kerksluiting een veel voorkomend 

fenomeen. Bij die pijnlijke operaties vallen vaak goed functionerende parochie-
gemeenschappen uiteen. Hoe belangrijk was en is het om daarbij eerst het woord 

kerk te definiëren en pas daarna tot actie over te gaan. 
Kerk is volgens mij twee, drie of meer mensen die in naam van Christus bijeen 

zijn om te trachten zo goed mogelijk te leven volgens zijn onderricht. Oftewel 
simpel gezegd, even lief te zijn voor de ander als voor jezelf. Dat die twee, drie  

of meer mensen daarom in de loop der eeuwen (soms heel) grote kerkgebouwen 
hebben neergezet is prima. Maar de gedachtefout daarbij is ontstaan dat  het 

gebouw de Kerk zou zijn terwijl het mijns inziens de gelovigen zijn. Met een 
opdracht die moeilijker is, meen ik, dan zelfs de bouw van een kathedraal in de 

Middeleeuwen. 
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In onze gemeenschap is gelukkig wel de juiste volgorde aangehouden toen de 
Paterskerk gesloten moest worden omdat de augustijnen zich uit de zielzorg 

terugtrokken en DELA er een ceremoniehuis van ging maken. Bij veel kerk-

gangers leefde de wens om verder te gaan met elkaar. Een logisch gevolg van 
het feit dat er een gemeenschap gevormd was van actieve  gelovigen. Vanuit de 

voor een deel alleen eucharistieviering consumerende mensen, had Joost Koop-
mans, door de juiste snaar bij velen te raken, maar liefst vijftien werkgroepen in 

het leven geroepen, wat het gemeenschapsgevoel natuurlijk flink had versterkt. 
Dat kon en mocht niet eindigen, vonden velen en het fraaie resultaat is bekend. 

Ook al horen we officieel nog niet bij de bovengenoemde plus minus 60 “nieuwe, 
zelfstandige” geloofsgemeenschappen die de laatste jaren zijn ontstaan in Neder-

land en Vlaanderen, toch lijkt onze toekomst verzekerd. Misschien niet in de 
huidige vorm, want we worden ouder en aanwas van jeugdigen houdt niet over, 

- is dit de meest eufemistische uitspraak van het jaar?-, maar het verhaal gaat 
verder. Dus zelfs als pessimisten onder ons gelijk zouden krijgen dat over pakweg 

vijf of tien jaar Augustinus Eindhoven niet meer levensvatbaar is, dan nog gaat 
het verhaal waar alles om draait, verder. 

Op meerdere manieren denk ik. We zien dat jongeren hier en daar vrij fanatiek 

het geloof beleven zoals wij dat kennen uit onze jeugd, inclusief trouw aan het 
instituut. Talloze andere jongeren die opgegroeid zijn in een seculiere omgeving, 

zoeken vroeg of laat toch naar zaken die materie overstijgen, oftewel 
spiritualiteit. Want aan vragen omtrent zingeving van ons aardse bestaan 

ontkomt in de loop der jaren niemand. Daarnaast blijkt dat “atheisten”  soms 
toch iets van  een godsbeeld  bewaard hebben  ook al lijkt dat niet meer op een 

man met een witte baard op een wolk gezeten. En ook al zou het praten over 
God daar boven hier beneden begonnen zijn. En wat te denken van nieuwe 

vormen van spiritualiteit naast oude vertrouwde facetten? Via “Levende Stenen” 
of “Verhalen houden je op de been”. Bij het lezen of luisteren daarnaar vallen 

vast en zeker enkele  zaadjes op vruchtbare bodem en zullen zich ontkiemen ook 
als wij er niet meer zijn.  

 
Wat is er trouwens mis met voor elk wat wils? Onlangs verscheen het boek 

Rebible dat Inez van Oord in samenspraak met haar broer, een theoloog, heeft 

geschreven. Ik heb het nog niet gelezen maar ik werd getroffen door inleidingen 
erover. Want de bewering dat we de Bijbel moeten herontdekken omdat we hem 

vroeger wellicht niet (helemaal) hebben begrepen , spreekt me erg aan. Vanwege 
het feit dat die opmerking voor mij naadloos aansluit bij mijn eigen ervaring. De 

eigentijdse uitleg die de zeven voorgangers ons hier voorhouden, maakt dat 
verhalen waarvan ik vroeger dacht, “wat moet ik ermee?”, nu ineens heel zinnig  

en leerzaam blijken. Die uitleg van wat ik nu beschouw als een boek vol wijsheid, 
is een van de redenen waarom ik thans vrijwillig, bijna elke zondag weer “kerk”. 

En wat had ik mijn ex-collega destijds te melden? Dat ik bewust naar deze kerk 
ging omdat ik daar het gevoel kreeg een zoekende gelovige te mogen zijn, met 

als leidraad mijn eigen geweten in plaats van regels en voorschriften. 
 

Gert Dirksen 
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Nog een keer: Terugblik op de kerstdagen 
  

Vorig jaar hebben we onze kerstnachtviering gehouden in de aula van het 
Augustinianum en dat werd een succes: veel tevreden kerkbezoekers en wijzelf 

konden terugkijken op een mooie sfeervolle viering. Dit jaar lag de vraag of het in 
het nieuwe gebouw weer zou lukken: de schoolleiding was positief en ook nu is 

weer met veel enthousiasme door een groep mensen gewerkt aan een mooie 
viering. Iedereen die betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering van de 

twee vieringen met Kerst, kijkt met grote tevredenheid terug. Op Kerstavond waren 
in het Augustinianum ruim 300 bezoekers aanwezig en de viering op Kerstochtend 

werd door 56 mensen bezocht. De collecteopbrengst bedroeg in totaal € 1.000. 

Maar dit zijn slechts cijfers. De tevredenheid had vooral betrekking op de sfeer 
waarin de diensten plaatsvonden en de verbondenheid die daarbij met elkaar 

gevoeld werd.  
Tenslotte is nog het vermelden waard dat de opbrengst van de vastenactie voor 

het inloophuis € 470 bedroeg. Daarbij kwam nog een anonieme gift van maar liefst  
€ 5.000. 

Alle gevers worden hartelijk bedankt! 
 

Bestuur en pastores van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

 

 

Uit de kersttoespraak van paus Franciscus 

Angst omzetten in liefde 

"We zien de sporen van miljoenen mensen die niet vrijwillig vertrekken, maar 

onder dwang gescheiden raken van hun geliefden doordat ze hun land worden 
uitgejaagd. Kerstmis is de tijd de kracht van de angst om te zetten in een kracht 

van liefde'', aldus Franciscus. “Men mag zich niet neerleggen bij onrecht, men 
moet de moed hebben te midden van spanningen en conflicten ruimte te bieden 

voor gastvriendschap”. 

 

Een bezoeker van de Kerstnachtviering liet ons weten: 
“De Kerstviering is in het atrium van het Augustinianum”, werd ons op velerlei 

wijzen meegedeeld. Van tevoren was ik in de gelegenheid om even een kijkje te 
nemen in deze mooie ruimte. Maar, dacht ik bij mezelf, hoe kun je zo'n ruimte 

inrichten voor een feest als Kerstmis? Zorgen voor niets, bleek achteraf. Net als 
vorig jaar was er een warm onthaal. Slingers van dennegroen in de anders zo kale 

gangen, wezen ons de weg naar een lichte, warme ruimte. 
Als ik terugdenk aan de viering voel ik de verbondenheid met elkaar. Het was een 

samen bidden, zingen en vieren van de geboorte van Het Kind. Maar het is ook 
ieder jaar weer het vieren van de geboorte van het kind in onszelf, dat ons steeds 

laat zien dat we samen verder kunnen gaan. 
 

Wies Kleene 
 

 

Wies Kleene 
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

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 2 

februari. 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 

 

Film en spiritualiteit: woensdag 17 januari 

De film 'Down to earth', die aangekondigd is in het programma, kan niet vertoond worden. 

Deze film kan niet worden aangeschaft. Er wordt een andere film gedraaid, maar bij het 

schrijven van dit bericht is nog niet bekend welke film dat wordt. Programma: Er is een 

korte inleiding op de film, daarna wordt de film vertoond, na afloop is er gelegenheid om 

met elkaar na te praten over de film.Tijd en plaats: 19.30-22.00, Antoniuskerk, Fazantlaan 

17, 5613 CB Eindhoven. 

 

Cursus: gemeenschapsvorming en haar spiritualiteit 

Datum: 25 januari en 1 februari 2018 Tijd: 14.00u. - 16.00 u. Plaats: Antoniuskerk, 

Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. Inleiders: René  Hornikx en Joost Koopmans. Kosten: € 

15,- Te voldoen bij aankomst. 

Mensen, die samen een gemeenschap willen vormen, zijn samen op zoek naar wat ze gemeen 

hebben. Wat men gemeen heeft is meestal een visie, een ideaal, een droom of een visioen. 

De eerste christenen lieten zich verzamelen rond Jezus, beter gezegd rond de boodschap, 

die hij met daad en woord uitdroeg. Haast alle religieuze ordes en congregaties zijn 

ontstaan vanuit de idealen van deze eerste christelijke gemeenschappen. De spiritualiteit 

van een gemeenschap, datgene wat een gemeenschap haar dynamiek geeft, ligt opgesloten 

in haar visie. Die komen we op het spoor door samen antwoord te geven op de vraag: Wie 

zijn we? 

 

Lezing: Mystiek als kritiek bij Hildegard van Bingen. 

Inleider: Inigo Bocken.  

De visioenen van Hildegard van Bingen zijn op het eerste gezicht in onze ogen wereldvreemd 

en ontoegankelijk. Toch is er een manier van lezen mogelijk van deze visioenen die de 

mystiek juist als een zeer praktische en zelfs kritische praktijk laat zien. Datum en tijd: 

woensdag 7 februari 2018 14.00-16.00 u. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB 

Eindhoven. 

Kosten: € 7,-. 
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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. 
 

Redactie                                                 E-mailadres redactie 
René Hornikx                                          frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Dolf van der Linden 
Linda Derksen                                         Web-site  

Gert Dirksen                                           www.augustinus-eindhoven.nl 
Anita van der Kam 

Frans Savelkouls 
 

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 Geloofsgemeenschap 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 4 februari. 

Sluitingsdatum voor kopij is 27 januari. 
 

Ziekenbezoek en ziekencommunie 
Vraag en aanbod kunt u richten aan Els Kuypers-van Wensen via emailadres 

Kuypers65@zonnet.nl of aan Corrie de Bont via telefoonnummer 040-
2436440. 

 
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. 
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