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Fragment van het hoogaltaar in de Paterskerk 

 

“Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een 

waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met 
de doek die hij omgeslagen had.” 

 
Uit de Evangelietekst van Witte Donderdag (Johannes 13)  
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LITURGIEKALENDER MAART 2017 
 

Gelukkig leven is blij zijn met de waarheid. En dat betekent gelukkig zijn 
in U, want U bent de waarheid, God. U, mijn God, bent mijn licht en het 

heil van mijn aangezicht. 
Augustinus 

 

Zondag 4 maart 9.30 uur: 3e zondag veertigdagentijd: Gekwetst 

Lezingen: Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-25 

Voorganger:  Joost Koopmans, osa 

  

Zondag 11 maart 9.30 uur: 4e zondag veertigdagentijd:  

Kies voor het Licht 

Lezingen: 2 Kronieken 36,14-16.19-23 en Johannes 3,14-

21 

Voorganger:  Dolf van der Linden, osa 

  

Zondag 18 maart 9.30 uur: 5e zondag veertigdagentijd:  

Sterven om te leven 

Lezingen: Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33 

Voorganger:  Wim Kalb, priester 

  

Zondag 25 maart 9.30 uur: Palmzondag: Bejubeld en verguisd 

Lezingen: Jesaja 50,4-7 en Marcus 14,1-15,17 of Marcus 

15,1-39 

Voorganger:  Johan Wolbrink, diaken 

  

Donderdag 29 maart 18.30 uur: Witte Donderdag: Delen om te leven 

Lezingen: Exodus 12,1-8.11-14 en Johannes 13,1-15 

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Goede Vrijdag: Lijden aan het leven 

Lezingen: Jesaja 42,13-53,12 en Johannes 18,1-19,42 

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Zaterdag 31 maart 21.30 uur: Paaszaterdag: Water en vuur 

Lezingen: Genesis 1; Exodus 14; Jesaja 55 en Marcus 16,1-

8 

Voorgangers:  Johan Wolbrink, diaken, Marleen Kremers, p.w. 

  

Zondag 1 april 19.30 uur: Pasen: Opgewekt en verrezen 

Lezingen: Handelingen 10,34a.37-43 en Johannes 20,1-9 

Voorganger:  Dolf van der Linden, osa 

  
Maandag 2 april 11.00 uur: 2e Paasdag: Wees niet bang 

Lezingen: Handelingen 2,14.22-32 en Matteüs 28,8-15  

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux 
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Op weg naar Pasen 

 
Onlangs ging ik voor in een viering in een verzorgingshuis. Aan het begin van de 
viering riep een van de cliënten waarom ze moest lijden. ‘Kan onze lieve Heer mij 

niet helpen? En als Hij mij kan helpen, waarom doet hij dat dan nu niet?’ Daarna 

zweeg ze de hele dienst. Aan het einde van de viering riep een andere cliënte in 
een rolstoel (Trees) me en vroeg, of ze het bloemetje dat ze ter versiering voor de 

viering heeft gemaakt naar die mevrouw mocht brengen die om God riep. Ik zal 
haar zeggen: ‘ik kom naar je toe, als een engel van God. En ik geef je dit bloemetje 

als een steuntje in de rug en om te weten dat je niet alleen bent’. 
Het bloemetje werd aanvaard en hoewel de ontvangster doof is, kon je aan haar 

gezicht zien dat ze goed begreep wat tegen haar werd gezegd. Bij de koffie 
vertrouwde Trees me toe: ‘Ik zit in een rolstoel, ik kan niet veel meer. Het doet me 

zo goed dat ik hier in dit huis toch nog iets kan betekenen voor een ander.’ 
 

Een mooi Paasverhaal is dit. Mooi in zijn eenvoud. Geloven kan zo klein en tegelijk 
zo krachtig zijn. Trees gaf iets van zichzelf aan een ander, om die ander geluk en 

vreugde te schenken. Ze reikte nieuw perspectief aan een mevrouw in een 
kwetsbare situatie. Met Pasen geeft Jezus zich helemaal over aan God en aan ons 

in de hoop en de verwachting dat wij doen zoals Hij deed: “God liefhebben en onze 

naasten als onszelf”. 
 

In de lezingen die aan het Paasfeest vooraf gaan, kunnen we horen dat de 
leerlingen niet begrepen hebben waar het Jezus ten diepste om ging. Het gaat 

Jezus niet om macht te verzamelen en rijkdom. Integendeel! Jezus wil er zijn voor 
de minste mens, de vreemdeling, de vluchteling, de zieke, in Bijbelse termen voor 

de “weduwen en de wezen”. Voor allen die niet meetellen in de kring waar de groten 
en machtigen der aarde bij elkaar zijn. In de lezingen na Pasen kunnen we 

vernemen dat het lijden en sterven van Jezus de leerlingen de ogen opent. Als 
Jezus door de dood heen opstaat in de harten van de leerlingen kunnen ze niet 

meer zwijgen en vertellen ze iedereen die het horen wil wie Jezus is. 
 

In de Goede Week vieren we in onze geloofsgemeenschap het beste wat we als 
kerk hebben. Dit mogen we laten zien aan allen die ons dierbaar zijn. Het is daarom 

een goed moment om een bekende mee te nemen naar een viering in de Goede 

Week om te laten zien en horen waar het ons in onze geloofsgemeenschap om te 
doen is. 
 

Ik wens iedereen nog een goede voorbereidingstijd en een mooi Paasfeest. 
 

René Hornikx 
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“De saamhorigheid is wat ons trekt” 
 

In de reeks interviews die we hier met enige regelmaat publiceren, zijn we ditmaal 
welkom bij een bijzonder actief echtpaar, dat in elk geval bij veel lezers niet meer 

behoeft te worden geïntroduceerd. Ze zijn immers in een aanzienlijk  aantal 
functies wekelijks actief in onze Augustinus Geloofsgemeenschap. Daarbij  gaat 

het om de penningmeester, vicevoorzitter, collectant Ad Broeken en de  lectrice, 

lid van de liturgiegroep en de koffiegroep Lisette Broeken. Niet meer weg te 
denken dus. We zijn verheugd dat Ad en Lisette zonder aarzelen instemden met 

ons verzoek om “op de pijnbank gelegd te worden”. Na een gastvrije ontvangst 
bij hen thuis ontspon zich het volgende, twee uur durende boeiende  gesprek. 

 
 
 

 

De standaardvraag waarmee we 
openen betreft altijd je vroege 

jeugd. Komen jullie allebei uit 
Eindhoven? 

Lisette: Nee, wij komen uit het 
westen van deze  provincie. Ikzelf 

uit Geertruidenberg. Ik heb nog 
zes zussen; ik ben de jongste. Wil 

je een anekdote horen over mijn 
geboorte? 
 

De huisarts vroeg voorafgaand aan mijn vader of hij nu niet liever eindelijk een 
jongen kreeg dan weer een meisje. Nou, sprak hij, dan toch maar liever twee 

tegelijk om opgewassen te zijn tegen zoveel meisjes. Mijn vader was in dienst  
bij de PNEM en daarbij had hij houtdraaien als zijn hobby. Een zoon had van hem 

heel veel kunnen leren, want hij was thuis altijd iets aan het opknappen. Hij was 
een alleskunner die heel veel spullen maakte voor ons toen we in 1980 besloten 

om te gaan trouwen. Mijn moeder was actief in de kerk en zoals dat toen gewoon 
was kwamen de pastoor en kapelaan  vaak over de vloer. Bijvoorbeeld om paling 

te eten. Op zondag vulde ons grote gezin samen net een hele kerkbank. 
 

Ad: Ik kom uit Made, een vriendelijk dorp vlakbij het “stadse” Geertruidenberg. 
Wel uit een veel kleiner gezin. Ik heb een jongere broer. Mijn vader was 

meubelmaker (dus eveneens  handig in hout bewerken net als de vader van 

Lisette) en hij heeft na zijn pensioen diverse klusjes verricht in de kerk. 
Daarnaast zong mijn moeder in het dameskoor. Nu was daar ook een gezellig 

jongerenkoor met live begeleiding waar we allebei lid van waren.  En dat leidde  
in 1967 tot de eerste toenadering  tussen ons beiden. Omdat in die tijd verkering 

iets was voor in het weekend, boften wij want de doordeweekse koorrepetitie gaf 
ons een extra mogelijkheid tot even samenzijn. Dat jongerenkoor klonk overigens 

best goed en ik herinner me dat we meer dan eens elders hebben opgetreden, 
onder andere in de Koepel, de gevangenis van Breda. 

 
En hoe verging het jullie daarna samen? En mogen we iets horen over jullie 

arbeidzaam leven? 
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Lisette: We zijn getrouwd in 1980 en naar Eindhoven verhuisd in 1989. Ik heb mijn  
opleiding in pedagogie afgerond, maar besloot toch  thuis te blijven zolang de kinderen 

nog klein waren. Geleidelijk aan ben ik, met een paar dagdelen, later meer, gaan werken 
bij St. Marie. Ik was verantwoordelijk voor een peutergroep van  2 tot 4-jarigen die, 

hoor- , spraak- en/of  taalproblemen hadden. Door intensieve begeleiding  trachtten we 

die dan zodanig bij te spijkeren dat ze zonder  drempel  konden instromen in het reguliere 
onderwijs. Dat gaf veel voldoening maar helaas werd mijn baan in 2014 opgeheven. 

Daardoor verdween ook het laagdrempelige van die peuteropleiding door de fusie van 
St. Marie met de landelijke organisatie Kentalis. 

Ad: Ik heb vanaf het begin in de energiewereld gezeten, eerst bij Tebbe als financieel 
administrateur en vanaf 1980 bij de PNEM dat later EPZ heette, daarna Essent en nu 

RWE. Ik was daar betrokken bij allerlei projecten rondom de bouw van meerdere  ener- 
giecentrales. Alles op het financiële vlak, want financiën is steeds mijn terrein geweest. 

 
Heel even tussendoor, wat hangen daar een mooie familiefoto’s. Zijn dat jullie kinderen? 

Allebei tegelijk: ja, we zijn heel blij met onze drie kinderen en hun partners. Een zoon 
en twee dochters. En met onze  twee schatten van  kleinkinderen zijn we uiteraard ook 

erg gelukkig en kort na het verschijnen van deze krant hopen we zelfs grootouders te 
worden van ons derde kleinkind. 

 

Dat jullie nu zo actief zijn is geen verrassing want jullie betrokkenheid bij de kerk was 
altijd al groot, is het niet? 

Lisette: Dat klopt. Toen de kinderen klein waren gingen we graag samen naar  de 
parochie HH. Harten Genderdal. Daar was deken Frans Verhoeven ook als deelpastor en 

Johan Wolbrink als diaken aan verbonden. Met hen was het heel prettig samenwerken. 
Ik hielp bij gezinsvieringen en communievoorbereiding, maakte deel uit van de 

liturgiegroep en de avondwakegroep. Ad verzorgde daar jarenlang de jaarrekening en 
begroting als penningmeester. Na het vertrek van deken Verhoeven en de kort tevoren 

aangekondigde sluiting van die kerkruimte,  kwam er een plots en kil eind aan dat alles. 
 

En toen hoorden jullie ineens bij de grote groep ontheemde kerkgangers in Eindhoven. 
Maakten  jullie meteen de overstap naar de augustijnen? 

Lisette: Neen, we werden zoekende, als zovelen. We kwamen bijvoorbeeld graag in de 
oecumenische Studentenkerk. Ad: Zo kregen we ook het advies van anderen om eens 

te gaan kijken in de Paterskerk. Lisette: Daar “kerkte” ook Hannie Witgen die ik nog 

kende van de Pastorale School. Gevoelsmatig hebben we uiteindelijk  voor de augustijnen 
gekozen. Al gauw werden we door Joost gevraagd mee te helpen en dat hebben we graag 

gedaan. 
 

Is het geen probleem om allebei hier actief te zijn? 
Ad: Neen, want we waken voor overlapping. We gaan dus bewust niet in dezelfde 

werkgroepen zitten. En dan is het alleen maar een voordeel dat je beiden weet wat er 
speelt binnen onze gemeenschap. 

 
Mogen we je vragen of je ons ook iets kunt vertellen over de financiële positie van onze 

gemeenschap? 

Ad: Jazeker, daar kan ik gelukkig positief over zijn. Hoewel een enkeling is afgehaakt, 
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komen er voortdurend nieuwe mensen bij en de financiële bijdragen zijn naar behoren. 
We hebben daarnaast het geluk dat we hier relatief minder onkosten hebben, want we 

betalen huur maar de voormalige exorbitante kosten van onderhoud en verwarming van 
een groot kerkgebouw als de oude Augustijnenkerk gaan aan ons voorbij. Als er al iets 

zorgelijk genoemd kan worden, is dat de hoge leeftijd van veel voorgangers en 

gelovigen. Het enige echte nadeel momenteel vind ik het nogal gesloten karakter van 
ons onderdak: het beveiligingshek eromheen en het feit dat we de ruimten doordeweeks 

en ‘s avonds alleen op afspraak  kunnen gebruiken. Terwijl we juist een heel open 
gemeenschap willen zijn. Als we daar eens iets aan zouden kunnen doen? 

Lisette: Inderdaad is dat belangrijk. Iedereen moet zich welkom voelen. Het was voor 
ons ook een reden om ons hierbij aan te sluiten en door actieve deelname aan 

werkgroepen ons snel thuis te voelen. Saamhorigheid is wat ons trekt in deze 
gemeenschap. Samen het brood delen. Maar zeker ook de koffie en de gesprekken na 

afloop zijn een heel bindende factor. 
 

Hebben jullie naast de opvang van de twee kleinkinderen nog tijd voor andere 
bezigheden buitenshuis? 

Ad: Ja, ik werk ook als vrijwilliger, administrateur, voor Vluchtelingen in de Knel. Die 
kun je vinden in hetzelfde oude kloostergebouw op de Hoogstraat waar eerst de Zusters 

van Schijndel actief waren. En waar nu o.a. onze nieuwe voorgangster Annelies Rosier 

voor hun opvolging zorgt. Daar wordt geprobeerd om meer dan 200 uitgeprocedeerde 
asielzoekers toch een verblijfsstatus te verlenen of hun terugkeer te begeleiden. 

Lisette: Het zal je eigen kinderen maar overkomen dat ze moeten vluchten naar een 
heel ander land. Zo las ik pas geleden een heel nuttig boek dat we iedereen kunnen 

aanbevelen, een echte eye-opener: Hoe ik talent voor het leven kreeg van Rodaan Al 
Galidi. Met zijn persoonlijke beschrijving hoe hij negen jaar heeft doorgebracht in een 

opvangcentrum in Nederland. En nu je het vraagt, ik werk ook nog als vrijwilliger in de 
bibliotheek, in het taalhuis met laaggeletterde Nederlanders en immigranten. Het is 

dankbaar werk dat qua methode wel wat lijkt op mijn vroegere baan. 
 

Hebben jullie  nog een positieve slotboodschap voor ons? 
Lisette: We zijn erg blij met hoe we nu als gemeenschap samen op weg, op zoek gaan. 

Bij geloven hoort voor mij ook twijfel. Hoe zit het nu allemaal precies? We hebben niets 
met pogingen die we hier en daar zien om de klok in de kerk terug te draaien. Het voelt 

goed dat we hier met velen zijn die weten dat geloven niet samenhangt met het 

kerkgebouw maar met mensen. En bovenal dat er ruimte blijkt te zijn voor verschillende 
invalsrichtingen naar geloven. Liefst zonder van bovenaf opgelegde regeltjes van 

uiterlijk vertoon. 
 

En toen bood Ad ons nog een tweede kop koffie met zelfgebakken appelcake aan. 
Waarop we echt geen nee zeiden. Maar met een volle mond is het lastig vragen stellen. 

Een uitstekende reden, dachten we, om maar eens een punt te zetten achter dit 
interview met deze twee kundige mensen die hun sporen in de Kerk al lang en breed 

verdiend hebben en die van plan zijn daar nog lang mee door te gaan. We bedanken 
hen hartelijk voor dit fijne gesprek en meteen ook voor hun grote inzet voor onze 

geloofsgemeenschap. 
           Anita van der Kam en Gert Dirksen 
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Nog een keer: Het zwart van de kerkelijke beambte 
 

In de Kerk-Krant van 14 januari heeft u een bijdrage van Pieter Briels kunnen lezen 

over kleding en misverstanden daarover. In onderstaand artikel gaat Pieter in op de 

reacties hierop. 
Om Pieter even kort aan u voor te stellen (binnenkort zal dit uitgebreider plaatsvinden 

als hij door de redactie zal worden geïnterviewd) het volgende. Pieter is beeldend 
kunstenaar en was dertig jaar docent creatieve vakken in het voortgezet onderwijs. 

Pieter en zijn vrouw Joop zijn hun hele leven kerkelijk actief geweest. Na een 
zoektocht langs diverse kerken zijn ze geland in de Augustijnenkerk en nu Glorieux. 

 
Mogelijk biedt de onderstaande ontboezeming van Pieter een aanleiding voor u om 

ook eens een stukje te schrijven dat anderen kan bemoedigen of inspireren. Ook 
reacties op wat in de Kerk-Krant wordt gepubliceerd, zijn welkom.   

 
In het slot van mijn verhaal schreef ik dat Jezus herkenbaar was door zijn bevrij-

dend en verblijdend omgaan met mensen (citaat uit boek van Schillebeeckx). Deze 
tekst zorgde voor interessante gespreksstof tijdens de koffie na de viering in Glorieux. 

Na wat gefilosofeer over die tekst, kwam het bijbels verhaal van Zacheüs (Lucas  19, 

1-10) in beeld. Dit verhaal is een ultiem voorbeeld van de uitstraling van Jezus naar 
mensen toe en Zijn omgang met hen. Zacheüs, klein mannetje, was zo begeesterd 

door Jezus, dat hij in een vijgenboom klom om Jezus te kunnen zien. Jezus zag hem 
en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, dan kom ik in jouw huis koffie drinken”. 

Jezus wist wat een deugniet Zacheüs (rijkshoofdtollenaar) was. Het volk echter 
morde, omdat Jezus het huis van een zondig mens binnenging. Maar toch deed Jezus 

het. En reken maar dat Jezus Zacheüs wel even de les heeft gelezen. Zacheüs was 
wel bevrijd van zijn zondig leven en zei tegen Jezus, dat hij de helft van zijn 

bezittingen aan de armen zou geven. En Zacheüs was blij. 
 

Terug naar ons gesprek tijdens de koffie. 
Een vraag: En wij mensen dan, christen of niet-christen. Wat staat ons te doen? Nou, 

heel wat. Ook al zijn wij verre van een Jezus. Dan toch worden wij geacht in Zijn 
voetsporen te treden. Dat wil zeggen te doen wat Hij deed naar mensen toe. Hij gaf 

het goede voorbeeld. En wij hebben de verhalen van de bijbel om daarvan kennis te 

nemen en zijn voorbeeld te volgen. Tussen haakjes, ook voor de niet-Christen is de 
bijbel een boek vol inspiratie. 

 
Ons omgaan met andere mensen. 

Er van uitgaande, dat wij doen wat ons te doen staat, beseffen wij echter niet wat 
voor impact ons omgaan met mensen kan hebben. In positieve zin wel te verstaan.  

Heel soms kom je dat te weten, zoals tijdens het bijeen-zijn van familieleden of 
kennissen, na een begrafenis. Dan beluister je soms dat jouw gedrag wellicht iets 

heeft betekend voor haar of hem, de overledene. En dan past ons bescheidenheid. 
 

Pieter Briels. 
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Lijdensverhaal 
 

Het Lijdensverhaal van Jezus inspireerde Dolf van der Linden tot het schilderen van 

een heel persoonlijke doorleving hiervan. Onderstaand enkele scènes hieruit. Ook de 

tekst is van Dolf.  
 

            
 

“Ik ga voor jou door het vuur”. Een bekend gezegde in onze taal. Nog altijd gebruikt. 
Als ik tegen een ander zeg “ik ga voor jou door het vuur” dan is dat een hele sterke 

belofte. De ander moet dan wel iemand zijn die je na aan het hart ligt. Je partner, je 
kind, je vriend, je collega. Je zet met je belofte heel wat op het spel. Maar je wilt die 

ander per se helpen. Samen zullen we heel sterk zijn. Kom maar op. 
Jezus ging ook door het vuur door zijn leven te geven en het kwaad in de wereld in 

principe te overwinnen. En in het brandende braambos verschijnt Jahweh aan Mozes. 
God is en blijft de levende, de struik verbrandt niet. God en Jezus aan het kruis 

hebben samen iets onoverwinnelijks. Dat zal met Pasen geopenbaard worden.   
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Armeens Onze Vader 
 

Corrie de Bont stuurde ons het Armeense Onze Vader, een gebed dat haar 
bijzonder geraakt heeft. Zij voegt hieraan toe: “Het gebed nodigt ons uit om 

aandachtig te leven, dan ontmoet je de Bron van Zijn in de ander, in mens en 
natuur overal om ons heen, waar “iets” ons ontroert.” 

 
 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 
ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij. 
Maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 
Maak los de koorden van fouten die ons vastbinden aan het verleden, 

zoals ook wij anderen hun misstappen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden, 
Want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 

De levende kracht om te handelen, 
het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

 
  
Heeft u ook een tekst of een gedicht dat iets in u los maakt en wilt u het graag 

met anderen delen: stuur het ons. 
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GEMEENSCHAPSVORMING EN HAAR SPIRITUALITEIT 
 

Dit was de uitnodigende titel van de cursus die onlangs op een tweetal 
donderdagmiddagen werd gegeven in de Antoniuskerk in de Fazantlaan. Dit is het 

nieuwe onderkomen van de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit die al vele jaren 
actief is in de binnenstad en  menigeen naar de Groene Zaal lokte. Mocht nog niet 

iedereen van onze geloofsgemeenschap van hun bestaan op de hoogte zijn, dan 
verwijs ik bij deze nog maar eens naar het programmaboekje waarin gedetailleerd 

alle informatie te vinden is over hun lezingen, cursussen,  films en ontmoe-

tingsgroepen die allemaal (kunnen) dienen als voedsel voor de ziel. De cursus 
bestond, zoals gezegd, uit twee bijeenkomsten van elk twee uur. Het is moeilijk, 

althans voor mij, om hier een verslag te schrijven zodanig dat het recht doet aan 
de voortreffelijke inleidingen die gehouden werden door respectievelijk René 

Hornikx en Joost Koopmans. 
 

De eerste middag nam René ons mee in zijn kijk op hoe een gemeenschap ontstaat 
en vitaal kan blijven. En welke rol voor ons als individu daarbij is weggelegd. Hij 

hield ons eerst een spreuk van Augustinus voor die zegt; “Wie zeker weet wie God 
is, weet niet wie God is.” Dit om aan te geven dat zingeving iets is waarnaar je op 

zoek gaat en waarnaar je steeds opnieuw blijft zoeken. Een ander element dat hij 
wenste te benadrukken was het feit dat niemand uit zichzelf tot geloven komt, 

maar daar altijd  anderen  bij nodig heeft. Het goddelijke ontstaat sowieso pas in 
gezelschap van de ander. “Want overal waar  twee of meer gelovigen bij elkaar 

zijn, daar ben ik ook.”  Deze regel uit Mattheus gebruikt René dan ook als 

aanvulling op de titel die hij zijn lezing meegeeft: “er zijn” en “handelen” in de 
geestkracht die van Jezus Christus uitgaat. Geloven heeft te maken met het 

verstaan van de boodschap (in het hoofd), het geraakt worden erdoor (in het hart) 
en die uitdragen naar  anderen (met je handen). Via meerdere boeiende en feilloos 

bij zijn betoog  aansluitende voorbeelden uit diverse bronnen komen we terecht 
bij de vier pijlers van gemeenschapsvorming.  

 
Er is eerst een visie, zoals destijds die van Jezus, daarna ontstaat een groep 

mensen rond die visie, zoals de apostelen zijn weg volgden, dan komen de 
activiteiten, zoals bij de christenen  in de Romeinse tijd de zorg voor zieken, 

weduwen en wezen, en tenslotte een minimale vorm van organisatie, zoals de 
structuur van de Kerk. Dit laatste punt mag nooit belangrijker worden dan het 

eerste, want dan verdwijnt de visie snel uit het zicht. Hoe dan ook is even-
wichtigheid van de vier elementen vereist om groei van de gemeenschap te kunnen 

bewerkstelligen. En mochten wij sterk verlangen naar groei van onze 

gemeenschap, dan is het nuttig voor ogen te houden hoe de apostelen reageerden 
na de dood van Jezus. Zodra wij ons sterk genoeg voelen, naar buiten treden en 

vertellen en laten zien wie Jezus voor ons is. Bij familie, vrienden, kennissen, 
collega’s. Waarbij René als concreet voorbeeld verwijst naar de jaarlijkse 

Kerkproeverij. En laten we ook niet vergeten, te midden van onrecht en onmacht, 
dat goedheid nooit verdwijnt. Het verhaal van een Ghandi, Mandela, Jezus etcetera 

wordt doorverteld. Telkens weer. 
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Joost spitste zijn verhaal meteen toe op onze Augustinus Gemeenschap en ging 
terug naar het recente verleden. In september 2015 kondigde Paul Clement na de 

eucharistieviering aan dat de Paterskerk ging sluiten. Carla Piscaer vertelde 
vervolgens dat de beheercommissie het plan had opgevat om te kijken of er voor de 

gelovigen een doorstart elders gemaakt kon worden. Haar viel applaus ten deel. 

Vervolgens kwam het verzoek om eens op papier te zetten wat onze gemeenschap 
onderscheidde van andere. Destijds is alles wat op papier door kerkgangers is 

ingeleverd ook gepubliceerd. Zonder dat alles hier nog eens te herhalen mogen als 
voornaamste opmerkingen genoemd worden: De verbinding die gelegd wordt tussen 

traditie en vernieuwing, anders dan elders in Eindhoven. De eigen inhoud die gezet 
wordt tegenover een meer dogmatische Kerk. De opvatting dat traditie iets levends 

is. Het daaruit voortvloeiende welkom aan iedereen die zoekt naar zingeving. Wij 
willen b.v. met behulp van Augustinus een eigen identiteit zoeken. In zijn eigen 

woorden: ”ik wil niet gered worden zonder jullie”.(=de rest van de gemeenschap). 
 

Omdat we zoeken naar een andere, namelijk levende verbinding tussen traditie en 
vernieuwing zou het goed zijn als onze kijk op geloven niet star blijft wat hij is. 

Daarbij is de Augustinus visie op de doop belangrijk. Hij stelt dat je door de doop 
niet christen, maar Christus wordt en dat wij allen samen dus het Christus gebeuren 

oftewel de Kerk zijn. De eucharistieviering is dan ook het vieren van samen Christus 

zijn. Met het brood als symbool. Het hoogtepunt in het kerkelijk jaar is Pasen. 
Ongeacht of we de verrijzenis aanmerken als historisch feit of niet, waar het om gaat 

is dat Christus verrijst in ons. Wij moeten zijn daden voortzetten, want anders heeft 
dit hoogfeest niets te betekenen. In dit licht bezien is het beleid van onze huidige 

bisschop veel gezonder voor een gemeenschap dan het vorige. Want een kerk-
gebouw sluiten en de parochianen maar naar een andere wijk of dorp doorsturen is 

contraproductief. Terwijl  Gerard de Korte gelukkig stelt dat de gemeenschap 
gewoon bij elkaar moet blijven en de vieringen desnoods maar in het dorpshuis of 

een verzorgingsinstelling moet houden. Zoals Augustinus zegt: “eert God in elkaar, 
wij zijn samen het huis van God”. 

 
Tenslotte ging het nog even over Kerk en Ambt. Er is een groeiend tekort aan 

priesters. Iedere gemeenschap heeft recht op een zondagse eucharistieviering. Wat 
te doen? Ook bij ons maken sommigen – gevoelsmatig?- nog onderscheid tussen de 

eucharistieviering met een (bejaarde) priester of een woord en communiedienst door 

diaken of pastoraal werker. Echter, reeds jaren geleden bepleitten de Dominicanen 
in ons land, geïnspireerd door Schillebeeckx een verbreding van het voorgangers-

ambt. Noodzakelijk en heel dicht bij het ideaal zoals “ons geloof” ooit begon. 
Tweeduizend jaar geleden toen de eerste christengemeenschappen bij iemand thuis 

samen de broodmaaltijd hielden die hun Heer ooit had ingesteld. Waarom niet 
creatief, theologisch verantwoord, eigen voorgangers kiezen uit de eigen 

gemeenschap, die na vorming en gebleken geschiktheid, met toestemming van de 
bisschop eucharistie vieren?  Wij zijn toch geen onmondige gelovigen. 
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Tot zover een beknopte  weergave van hetgeen twee onzer voorgangers onlangs 
een kleine groep aanwezigen voorschotelden. Doordat het aantal bezoekers 

beperkt was, bleek vruchtbare uitwisseling van meningen na afloop mogelijk. 
Toch hoop ik dat bij herhaling volgend jaar nog meer leden van onze 

geloofsgemeenschap dit aangename voedsel voor de ziel tot zich willen komen 

nemen. Het gebodene is die moeite zeer zeker waard.  
                                    

Gert Dirksen 
 

Augustinus heeft een plekje gekregen 
 

Hoewel Augustinus de naamgever is van onze Geloofsgemeenschap, was zijn 
beeltenis in Glorieux tot voor kort niet zichtbaar. Pater Piet Vermeeren osa heeft 

ons uit zijn verzameling een afbeelding geschonken. Tijdens de zondagse 
vieringen staat hij ingelijst achter de altaartafel op een standaard. 

Anita maakte er voor ons deze opname van.  
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Mevrouw Van Diepen wordt 100 jaar 
 

Mevrouw Van Diepen hoopt op 25 maart haar honderdste verjaardag te vieren. 

Zij is niet alleen met afstand de oudste bezoekster van Glorieux, maar zij heeft 

ook de meeste “dienstjaren” van ons allemaal als het om de Paterskerk gaat. 
Na de viering van 1 april (Pasen) kunt u mevrouw Van Diepen tijdens de koffie 

feliciteren.  
 

 
 

 

Lies van Diepen werd geboren in de 
Zaanstreek, in  Hoogwoud nabij Hoorn 

om precies te zijn. Kort na haar 
opleiding vertrok ze in 1951 naar 

Eindhoven zodat ze in haar spaarzame 

vrije tijd haar beide broers kon 
opzoeken. De ene broer, Piet van 

Diepen augustijn, woonde toentertijd in 
klooster Mariënhage. Kort daarna, in 

1952, vertrok hij naar Papoea Nieuw-
Guinea, waar Lies hem meerdere malen 

gedurende drie maanden ging op-
zoeken. “Een heel andere manier van 

leven, tussen die koppensnellers. Het 
was een grote missiepost, daar waren 

toen wel 10 Augustijnen werkzaam”, 

verklaart ze. 

“Maar ik mocht zelf eigenlijk niet meehelpen, want zo was het beleid”. Dat 

haar broer zelfs bisschop van de orde van de augustijnen in Sorong-
Manokwari is geworden, van 1966 tot 1988, daar wil ze bescheiden over zijn.  

 

Tijdens haar werkzame leven heeft Lies van Diepen als verpleegkundige, 
subhoofd, gediend in het Binnenziekenhuis/Catharinaziekenhuis te 

Eindhoven. Vanaf 1951, gedurende 30 jaar, was ze actief op de afdeling 
Eerste Hulp en Acute opname. “Met veel plezier” zoals ze zelf aangeeft.  

 
Hoe vind ze het nu om 100 jaar te worden? “Ik ben altijd een bevoorrecht 

mens geweest, daar ben ik heel dankbaar voor.” 
 

Anita van der Kam 
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  LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

De Toekomst van de Kerk 

Inleider: Bisschop Mgr. Gerard de Korte 

De bisschop zal in zijn lezing allereerst een korte terugblik geven op het recente 

verleden van de kerk. Vervolgens staat hij stil bij de actuele ontwikkelingen. De lezing 

zal worden afgerond met het trekken van enkele lijnen naar de nabije toekomst. 

Datum en tijd: woensdag 7 maart 14.00-16.00 u. 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven 

Kosten: € 7,-. 

 

Film en spiritualiteit: woensdag 21 maart: Lion 

Deze film laat het wonderbaarlijke waargebeurde verhaal zien van de vijfjarige Saroo, 

die woont op het platteland van Noord-India. Hij verdwaalt en komt terecht in Calcutta 

waar hij opgenomen wordt in een kindertehuis. Vanuit dit tehuis wordt hij geadopteerd 

door Australiërs, die hem liefdevol opvangen. Maar op latere leeftijd gaat hij op zoek 

naar zijn moeder in India. Regisseur: Garth Davis. 

Programma: Er is een korte inleiding en 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. 
 

Wies Kleene 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Rectificatie bericht Adventsactie 
 

In de vorige Kerk-Krant werd vermeld dat de opbrengst van de Adventsactie door 

de diaconiegroep overhandigd is aan de voorzitter van ’t Hemeltje Rob 
Kosterman. Rob wees de redactie erop dat hij namens de diaconiegroep de 

opbrengst overhandigde aan de voorzitter van ’t Hemeltje. 
De redactie verontschuldigt zich hierbij voor de onjuiste berichtgeving. 
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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. 
 

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 1 april. 

Sluitingsdatum voor kopij is 22 maart. 
 

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. 

mailto:Kuypers65@zonnet.nl

