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LITURGIEKALENDER APRIL 2018 
 

Ik wil U zoeken, Heer, en daarom roep ik U binnen. Ik wil U binnenroepen 
omdat Ik in U geloof, want U bent ons verkondigd. In mijn geloof roep ik 

U binnen, Heer, het geloof dat U mij hebt gegeven, dat U mij als 
levensadem hebt geschonken door de mensheid van uw Zoon, door het 

dienstwerk van Hem die U verkondigt. 
Augustinus 

Zondag 1 april 9.30 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 

  

Zondag 8 april 9.30 uur: Beloken Pasen. 2e zondag van 

Pasen: Geloven zonder te zien 
Lezingen: Handelingen 4,32-35 en Johannes 20,19-

31 

Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 15 april 9.30 uur: 3e zondag van Pasen: Geloven op de 

tast 
Lezingen: Handelingen 3,13-15.17-19 en Lucas 

24,35-48 
Voorganger:  Joost Koopmans, osa 

  

Zondag 22 april 9.30 uur: Roepingenzondag. 4e zondag van 

Pasen: Geloven biedt geborgenheid 
Lezingen: Handelingen 4,8-12 en Johannes 10,11-

18 
Voorganger:  Dolf van der Linden, osa  

  

Zondag 29 april 9.30 uur: Zondag Oosterse Kerken. 5e zondag 

van Pasen: Geloven verbindt 
Lezingen: Handelingen 9,26-31 en Johannes 15,1-8 

Voorganger: Annelies Rosier, pastoraal werkster 

  

Zondag 6 mei 9.30 uur: 6e zondag van Pasen: Geloven in 

liefde 
Lezingen: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 en 

Johannes 
Voorganger: Joost Koopmans, osa 
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Geloven: gaandeweg 
 

Enkele jaren voor hun moeder is vader overleden. Rond haar eettafel zitten haar 
kinderen bij elkaar. Herinneringen worden opgehaald. ‘Ze waren een echt team. 

Moeder was een lieve vrouw, met aandacht voor ieder van ons, zorgzaam. Ze kon 

niet tegen onrecht. Met vader leefde ze ons voor dat leven delen is, iets over 
hebben voor je medemens. We hebben tegen hun wijze van leven gerebelleerd. 

We vonden het soft. Maar zij geloofde heilig in “zachte krachten”: mensen 
vertrouwen, aandacht laten uitgaan naar de minste mens, inzet voor de 

gemeenschap en mensen graag zien. Zij hebben ons leren vertrouwen. Vertrouwen 
in de betekenis van vast en zeker zijn van iets of iemand. Ze gaven ons vertrouwen 

ook al wisten ze niet of wij hun gegeven vertrouwen zouden beschamen. Met vallen 
en opstaan, tastenderwijs hebben we naar hun voorbeeld leren geloven. Nu, nu we 

zelf kinderen hebben zien en ervaren we dat vertrouwen geborgenheid schenkt, 
ons met elkaar verbindt als liefdevolle mensen.’ 

 
In de zondagen tussen Pasen en Pinksteren zien we zich eenzelfde zoektocht 

voltrekken bij de leerlingen van Jezus. De verhalen uit het evangelie die we op 
deze zondagen lezen, zijn herinneringen. Elk verhaal, elke herinnering laat zien 

hoe de leerlingen met vallen en opstaan leren geloven in Jezus. 
 

Leren geloven begint met twijfelen (Johannes 20,19-31). Twijfelen aan de weg die 

Jezus is gegaan. Want: leiden gastvrijheid, gerechtigheid, liefde voor de minsten 
en je leven geven voor anderen tot een rechtvaardige wereld? Helpt deze weg het 

vluchtelingenprobleem uit de wereld? 
 

De leerlingen hadden een andere verwachting van de weg die Jezus zou gaan. De 
weg van macht en geweld. Jezus heeft consequent gekozen voor de weg van vrede. 

De vrede wenst hij hen opnieuw na Pasen. En tastenderwijs slaan de leerlingen af 
en volgen schoorvoetend de weg die Jezus ging (Lucas 24,35-48). 

 
Nu ze zich op de weg van Jezus bevinden, merken ze al snel dat die weg 

geborgenheid schenkt (Johannes 10,11-18). Bij Jezus kunnen ze schuilen. En niet 
alleen dat, ook merken ze dat de weg van Jezus gaan hen met elkaar verbindt en 

verbondenheid doet ontstaan (Johannes 15,1-8). Waaruit na Pinksteren “kerk, de 
samengeroepen gemeenschap van de Heer” ontstaat. Hier wordt vrede gedeeld en 

gehouden van alle mensen (Johannes 15,9-17). 

 
De leerlingen leren Jezus navolgen. Dat wil zeggen met de man/vrouw die ze zijn, 

in de omstandigheden waarin ze verkeren, doen wat Jezus heeft gedaan. Navolgen 
van Jezus is nooit een gebaande weg afleggen. Het is een zoektocht, elke dag 

weer. 
 

René Hornikx 
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Berichten uit de augustijnse gemeenschap 
 

Binnen een tijdsbestek van vier dagen overleden in februari drie augustijnen. 

Hieronder drie keer een kort In Memoriam 

 

 Pater Jacob (Jaime) Postma is vrijdagmiddag 16 
februari 2018 overleden. In 1950 vertrok hij als jonge 

priester naar Bolivia. Na twee jaar pastoraat in La Paz 
werd hij overgeplaatst naar Chulumani. Hij woonde en 

werkte later in Chojlla en Irupana. Daar in de 

hooglanden heeft hij als rondtrekkend 'apostel' het 
Woord verkondigd, ruim 45 jaar lang. Het christelijk 

geloof was verwaarloosd, maar kwam opnieuw tot 
bloei. De bouw van kapellen Chulumani, Adento, 

Irupana liet zien dat de bewoners weer een sociale 

gemeenschap werden waar men voor elkaar zorgt.  
 

De Nederlandse augustijnen hebben daar o.a. Radio Yunngas opgericht voor 
betere communicatie en voorlichting, betrouwbare spaar- en leencoöperaties, 

eenvoudige gezondheidscentra, scholen en opvang voor weeskinderen.  In Chojlla 
woonde Jaime Postma alleen, in Irupana vormde hij samen met broeder Bernardo 

een klein convent. Terug in Nederland heeft Jacob Postma veel belevenissen, 

avonturen, ontmoetingen in korte verhalen gepubliceerd in de reeks 'Het zal je 
maar gebeuren'. Jacob Postma is 92 jaar geworden. Op zaterdag 24 februari is 

afscheid van hem genomen in de eucharistieviering. Zijn lichaam is begraven op 

het Kloosterkerkhof Mariënhage)  

 

Op donderdag 15 februari 2018 is broeder Bernardo 
Thöene overleden. In 1955 ging hij naar Bolivia waar 

hij meer dan 40 jaar in de missie werkzaam was. Bijna 
25 jaar lang bood hij straatjongens een thuis. Zijn 

medebroeder Nico Beumer schetst hem in het volgende 
portret: In een heel andere wereld bewoog zich Bernard 

Thöene. Hij had verzocht zich meer te mogen wijden 
aan de zorg voor zwerfkinderen, die hij dagelijks 

tegenkwam op de markt van Cochabamba. Hij kreeg 
een klein lokaal tot zijn beschikking om enkele jongens 

onder te kunnen brengen. Zij kregen eten, hun haren 
werden geknipt, hun kleren gewassen en versteld, er 

werd gekookt en brood gebakken, de kinderen werden 

naar school gestuurd en er werd voor hen naar werk  

gezocht. De jongens moesten wel de handen uit de mouwen steken. Al spoedig 

nam hun aantal toe. Er ontstond behoefte aan meer slaapgelegenheid en als er 
dan toch nog tekort was, werden er matrassen op de grond neergelegd. Wonden, 

meestal opgelopen bij straatgevechten, werden verzorgd. De zieken werden naar 
het ziekenhuis gebracht en hun persoonlijke documentatie kwam op orde. Uit de 

buurt kwamen elke dag jongens en meisjes een bord warme pap halen.  
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Bernard was bekend bij advocaten, parochiepriesters, buschauffeurs, artsen, 
verpleegsters, gevangenisbewaarders, politie, en andere opvanghuizen. En dat alles 

in een ordelijke wanorde. Hij deed dat werk bijna 24 jaar lang. Naar schatting hebben 
ongeveer zeshonderd kinderen bij hem een warm onthaal gevonden.  
Bron: Niemand zat op hen te wachten. Geschiedenis van de Nederlandse Augustijnen in Bolivia/ Nico 

Beumer, p. 51. 

Bernardo Thöene is 93 jaar geworden. Op donderdag 22 februari is afscheid van hem 

genomen in de eucharistieviering. Zijn lichaam is begraven op het Kloosterkerkhof 

Mariënhage.   
 

 
 

 

 

Op 13 februari 2018 is pater Jos van den Broek 
overleden. Als gevolg van een recente zware hersen-

bloeding verbleef hij in het ziekenhuis in afwachting van 
een vervolgopname in een verpleeghuis.  Tijdens zijn 

actieve leven heeft hij in verschillende augustijnse 

parochies in Nederland gewerkt, in het vormingswerk en 
de catechese. Daarna verhuisde hij naar Mariënhage 

waar hij vele jaren een goede procurator van het 
convent was. Jos van den Broek is geboren  

 
 

op 29 november 1930 in Amsterdam. Hij trad toe tot de Orde op 10 septemer 1959 

en ontving op 9 juli 1965 zijn priesterwijding. Jos is 87 jaar geworden. Op maandag 
19 februari is afscheid van hem genomen in de eucharistieviering. Zijn lichaam is 

begraven op het Kloosterkerkhof Mariënhage. 
Bovenstaande In Memoriams zijn overgenomen van de website www.augustijnen.nl 

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 6 april. 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 18 april: La Fille Inconnue 

De jonge arts Haenel doet niet open wanneer na sluitingstijd gebeld wordt. Een paar dagen later 

staat de politie voor de deur. Degene, die gebeld heeft, een jonge migrante, is overleden. Een 

intelligent drama met politieke haakjes van de gebroeders Dardenne, die de kijker de ruimte biedt 

om zelf antwoorden te formeren op vragen als: Is de arts Europa? En: Is het überhaupt terecht dat 

de arts zich verantwoordelijk voelt voor de dood van de migrante? Regie: Jean-Pierre en Luc 

Dardenne. 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.                                                                             Wies Kleene 
 

 
 

  

 

 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
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Jaarrekening 2017 
 

Het bestuur van de Geloofsgemeenschap heeft de jaarrekening over 2017 vast-
gesteld. Voorafgaand hieraan heeft de kascontrolecommissie de penningmeester 

décharge verleend. De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken goedgekeurd. 
Onderstaand treft u de Verlies- en Winstrekening en de Balans over 2017 aan. 

 

 

Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Verlies- en Winstrekening 2017

4 Lasten 21.145 31.136

40 Persoonskosten 5.800 5.347

4000 Voorgangers 2.650 2.785

4010 Organisten 2.650 2.283

4030 Koren 500 280

41 Huur 7.300 5.481

4100 Huur kerkruimte Glorieux 5.300 5.200

4105 Overige Kosten Glorieux 0 81

4110 Huur vergaderruimte 2.000 200

42 Kosten eredienst 800 1.448

4200 Liturgieboekjes 600 510

4210 Overige kosten eredienst 200 938

43 Kosten Pastoraal 2.700 1.753

4300 Kerkkrant 1.500 1.403

4310 Verzendkosten kerkkrant 180 0

4320 Website 520 351

4330 Werkgroepen 400 0

4340 Overige kosten pastoraal 100 0

44 Verplichte en vrijwillige bijdrage 450 7.420

4410 Bijdrage aan overige instellingen 450 7.420

45 Beheerskosten 4.095 9.688

4510 Bestuurskosten 100 62

4520 Representatie kosten 300 375

4530 Administratiekosten 100 47

4540 Porti en telefoonkosten 100 80

4550 Kosten koffie na de viering 2.650 2.380

4555 Opruimen koffie na de viering 795 1.530

4560 Kamer van Koophandel 50 0

4570 Contributie en abonnementen 0 100

4580 Kosten Vrijwilligersfeest 0 114

4595 Reservering Geloofsgemeenschap 0 5.000

Begroot Werkelijk
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8 Opbrengsten 22.175 37.436

80 Kerkbijdrage 14.000 16.671

8000 Bijdrage "vrienden" 14.000 16.671

81 Stipendia 6.750 17.815

8100 Misintenties 500 415

8110 Collectes 5.300 9.891

8105 Collectes bij uitvaarten 500 90

8120 Collectes aan derden 450 7.420

82 Overige giften 1.425 2.949

8210 Opbrengst koffie 1.325 1.495

8220 Vervoer kerkgangers 0 0

8230 Giften 100 1.565

8240 Rente en bankkosten 0 -112

Winst 1.030 6.299

Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Balans  2017

Bezittingen 31-dec-17 1-jan-17

Liquidemiddelen

1300 ING rekening 7.751 5.354

1310 Vermogensrekening 24.503 6.000

1320 Kas 67 0

Vorderingen op korte termijn

1600 Nog te ontvangen 363 778

1610 Kosten t.l.v volgend jaar 0 7

Totaal 32.684 11.361

600 Vermogen 14.941 8.641

Bestemmingsreserve

1660 Marienhage dialoog 4.000 0

1661 Reservering Geloofsgemeenschap 5.000 0

Schulden op kort termijn

1700 Nog te betalen 7.248 1.920

Vooruitontvangen posten

1710 Vooruitontvangen posten 1.495 1.578

Totaal 32.684 11.361

Toelichting 

 

➢ De post overige kosten eredienst is met € 600 overschreden door de 

aankledingskosten van de aula van het Augustinianum met Kerst. 

➢ Bijdrage aan overige instellingen betreft de afdracht van de opbrengst 

advents- en vastenactie waarvan de opbrengsten onder Collectes aan 

derden zijn verantwoord. 

➢ De reservering van € 5.000 op de balans is voor onvoorziene uitgaven. 

Ad Broeken, penningmeester 



8 
 

 

Gemeenschapsvorming 
 

Een gemeenschap van mensen in het algemeen en van gelovigen in het bijzonder ontstaat 
niet vanzelf. Een gemeenschappelijk ideaal verzamelt mensen. Vanuit dat gezamenlijke 

toekomstbeeld gaan leven, doet gemeenschap ontstaan (zie Handelingen van de Apostelen 
2,41-47). Soms verdwijnt in een bestaande gemeenschap het ideaal op de achtergrond. 
Hierdoor teert de gemeenschap in. Vraag is dan: Hoe kan een kwijnende gemeenschap 

opnieuw opbloeien? Daarover het volgende verhaal met als titel: De Messias in ons 
midden1. 

 
In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, de abt 
en vier anderen, allen boven de zeventig. De zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot 

de abt de raad in te winnen van een rabbi die in de buurt woonde. Wellicht dat deze hem 
van advies zou kunnen dienen, waardoor de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde 

de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd, zei de rabbi: 
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde 
liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge”. En de oude abt en de oude rabbi 

weenden samen. Daarna lazen zij enige paragrafen uit de thora en spraken zachtjes over 
diepe dingen. Maar toen voor de abt de tijd kwam om afscheid te nemen, herhaalde hij 

nog eens zijn vraag: “Is er dan werkelijk niets dat u mij zou kunnen zeggen, dat mijn 
stervende kloostergemeenschap kan redden?” 
“Nee, het spijt me”, antwoordde de rabbi, “alleen misschien dit: Eén is de Messias!” In de 

dagen, weken, maanden die hierop volgden, dachten de monniken hierover na en vroegen 
zich af of de woorden van de rabbi een zin konden hebben. Voor ieder van hen viel wel wat 

te zeggen als mogelijke Messias, maar echt overtuigend was eigenlijk niemand. En de rabbi 
kan zeker mij niet hebben bedoeld. Ik ben ten slotte maar een doodgewoon mens. Maar 

stel je voor dat hij tóch mij bedoelt? Stel dat ik de Messias ben? O God, alstublieft niet ik. 
Ik kan toch onmogelijk zoveel waard zijn in uw ogen. Of toch? 
 

En terwijl zij zo nadachten, begonnen de monniken als vanzelf elkaar met buitengewoon 
respect te behandelen, voor het geval de ander de Messias zou kunnen zijn. En met het 

oog op die minieme kans, dat elk van de monniken zelf de Messias zou kunnen zijn, 
begonnen ze zichzelf met bijzondere hoogachting te behandelen. En de mensen, die 
kwamen om te genieten van de schoonheid van de abdijkerk en gebouwen, voelden de 

uitstraling van buitengewoon respect die de vijf monniken begon te omgeven. De sfeer van 
de abdij was ermee vervuld, en het was geen wonder dat er jongeren kwamen om zich bij 

hen aan te sluiten. 
 
De opmerking van de rabbi is de monniken onder de huid gaan zitten, is eigen geworden. 

Ze werd hun focus die zich vertaalde in hun houding ten opzichte van elkaar. De nieuwe 
verhouding tot elkaar heeft voor een nieuwe spiritualiteit gezorgd die de monniken 

overbrachten op anderen. 
Het verhaal laat zien dat aantrekkelijkheid van de abdij niet tot uiting komt via activiteiten. 
Maar door de vernieuwde relaties tussen de monniken onderling. Die nieuwe verhouding 

kon ontstaan vanuit een nieuwe visie die door de rabbi werd aangedragen: “Eén is de 
Messias!” 
 

René Hornikx 
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“Wat ben je mooi, mijn kind” 
 

Bas Sturkenboom schreef onderstaand gedicht. Het is voorgelezen tijdens een dienst van 

de Kapel waar de Bijbeltekst uit 2 Kronieken 4 was gehaald en ging over de rijke vrouw 

uit Sunem die een zoon kreeg op hoge leeftijd als dank voor de goede zorgen voor Elisa 

die daar mocht overnachten in een voor hem speciaal gebouwde kamer. 

Die zoon gaat dood, maar Elisa wekt hem weer tot leven na er voor gebeden te hebben. 
 
 
 

wat ben je mooi, mijn kind 

je lokken krullen zich rond je gesloten ogen 

je albasten huid weerspiegelt je frisse jeugd 

je glanzende voorhoofd steunt abrupt op harige grenzen 

je lach liet zijn sporen na, nu al 

je stem echoot nog door in mijn hoofd 

wat ben je mooi, mijn kind 

 

waarom was je gekomen, mijn kind? 

zo laat in het uur van mijn leven 

liefde moest kennelijk toch nog zijn weg vinden 

de bergen hadden je al aangekondigd 

dat ik van jouw vrucht mocht smaken 

verwonderde mij elke dag opnieuw 

waarom was je gekomen, mijn kind? 

 

sta op mijn kind en leef 

dat liefde zijn weg mag blijven vinden 

dat mijn hart je steeds weer mag begroeten 

in eenieder die ik tegenkom 

verwonder mij weer elke dag opnieuw 

dat de stroom de oceaan altijd blijft bereiken 

sta op mijn kind en leef 
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 LEKENPRAAT    XXVII 
 

Het lijkt me nuttig nog even voort te borduren op het thema dat ik in de vorige 
column aanroerde. Het taboe dat er zou rusten op enkele  vormen van 

zelfbeschikking omtrent het levenseinde van de mens. En dan wel het 
veronderstelde  taboe onder gelovigen die behoren tot een  kerkgenootschap. 

Aanleiding tot dit vervolg is een uitgebreid artikel dat onlangs verscheen  in een 
dagblad onder de pakkende kop: Wat zegt de Bijbel over voltooid leven? Daarover 

dadelijk meer. Eerst even terug naar een persoonlijke herinnering die na het lezen 

ervan bij me opkwam.  
 

Het is eind jaren tachtig en heel langzaam druppelt bij mij, volgzaam katholiek,   
iets binnen van wat de Acht Mei Beweging bezig houdt. Dan overlijdt plotseling 

iemand, ook veertiger, uit een praatgroep waar ik toen deel van uitmaakte. Bij 
zijn uitvaart –mijn eerste protestante kerkdienst- zaten op de voorste bank zijn 

vrouw en twee kinderen van lagere schoolleeftijd. Ik kreeg  zelf al koude rillingen 
bij wat de dominee te melden had over mensen die de Heer mishagen door een 

zelfgekozen levenseinde. Dus hoe moeten de kinderen en hun moeder zich dan 
hebben gevoeld tijdens deze afscheidsdienst? 

Het is dunkt me al uitermate triest als een jonge man in wanhoop tot zo’n daad 
komt.  Hoe in Gods naam een vertegenwoordiger van een kerkgenootschap het 

dan voor elkaar krijgt dit soort ijzige taal uit te storten over de hoofden van intens 
bedroefde achterblijvers was me toen en is me nu nog een raadsel. Je moet  -door 

gehoorzaamheid aan strikte regeltjes van je instituut? –wel erg ver zijn 

afgedwaald van de kern van de boodschap van Christus om als herder je schapen 
zo tegemoet te treden. Was dit een uitzondering? Hopelijk wel want  een dergelijke 

gebeurtenis vergeet je zelfs als buitenstaander niet zomaar.  
 

Maar dan blijkt nu, bijna dertig jaar later, dat nog altijd niet elke herder 
vergelijkbaar is met die uit de Bijbelse parabel, die zo intens meeleeft met elk 

schaap  in zijn kudde.  Want in het bovenvermelde artikel komen drie verschillende 
mensen aan het woord in het inmiddels gelukkig op diverse plaatsen op gang 

gekomen debat over hulp bij levensbeëindiging. Drie visies uit religieuze hoek, 
driemaal van elkaar afwijkend. Vanuit de Remonstrantse gemeente komt de meest 

positieve. Hier wordt immers gesteld dat de Bijbel niets zegt over voltooid leven. 
En dat we al ingrijpen in het natuurlijk verloop met  vaccins en met behandelingen 

bij ziekte.  “God wil dat wij een leefbaar leven leiden en als dat niet meer kan, 
mag het klaar zijn.”  Ervan uit gaande dat iemand in zulke hoge nood al een 

innerlijk gesprek met zijn God heeft gehad is het niet aan ons om te zeggen “dat 

mag niet”. Zo iemand mag hulp vragen en het is een vorm van barmhartigheid 
die te mogen krijgen. Je moet zo iemand bijstaan. 
 

Vanuit  andere protestante zijde, de PKN,  lijkt er al minder ruimte. Daar wordt 
gesteld dat, volgens hun uitleg van het Evangelie hulp bij voltooid leven een stap 

te ver gaat. Maar de Protestante kerk staat niet tussen de mens en God. Dus 
schrijft ze  niet voor hoe het moet.” Het is niet: als je het niet met ons eens bent,  

ben je geen christen”.  
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Vervolgens  komt de man aan het woord die de hoogste vaderlandse rang bekleedt 
binnen het instituut waar wij als Geloofsgemeenschap Augustinus toch ook deel van 

uitmaken. Kardinaal Eijk, die de visie van de Rooms Katholieke kerk laat horen.  
Volgens hem wordt de waardigheid van de mens  bepaald doordat we naar lichaam 

en ziel geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Wie zijn leven als voltooid ziet 

en het wil beëindigen, ontkent die waardigheid, hetgeen gezien moet worden als een 
pijnlijke en liefdeloze belediging aan het adres van God. Als katholiek kunnen we 

hulp bij levensbeëindiging niet goedkeuren. Dat standpunt kan bij pastorale 
begeleiding leiden tot een breuk, waarna iemand geen contact meer wil met de kerk. 

“Dat zij zo”. 

 
Kardinaal Eijk 

 

Die drie woorden “dat zij zo” worden kennelijk niet gezien als een pijnlijke en 
liefdeloze belediging aan het adres van de katholieke gelovige die eerst in 

gewetensnood en daarna  in doodsnood verkeert.  Is het dan werkelijk zo dat allerlei 
redeneringen, (achterhaalde?) regels en interpretaties van zulke regels door de R.K. 

Kerk worden losgelaten op een mens die zo graag juist in die laatste momenten 
bijstand en hulp wil  ontvangen  uit de hoek waar hij zich zijn hele leven thuis voelde 

of meende zich thuis te voelen. Hoe ver lijkt dit standpunt af te staan van de Goede 
Herder die naast de zorg voor 99 schapen zich extra inspant voor dat ene 

weggelopen  schaap dat  die extra zorg en aandacht nodig heeft.  Hoe ver  zijn deze 
kille woorden verwijderd van het Ubi caritas et amor, Deus ibi est, wat mijns inziens  

een kernachtige weergave is van de boodschap van Christus. Hopelijk zorgt het feest 
van de vernieuwing, Pasen,  voor nieuwe inzichten in het aartsbisdom Utrecht. Zodat 

bijvoorbeeld de tekst van “Abide with me” daar wat beter begrepen wordt. 
 

Dit alles overwegende in een –het zij nogmaals benadrukt-  uiterst moeilijke kwestie, 

doet bij mij het verlangen naar meer  oecumene flink toenemen.  Want  als ik de 
drie standpunten met betrekking tot de vraag “Wat zegt de Bijbel over voltooid 

leven?” hier op een rijtje zie, ben ik geneigd te hopen dat de barmhartige visie van 
de Remonstranten liever vandaag dan morgen wordt overgenomen in alle kerken 

die trachten de Vrede van Christus op deze aarde te bewerkstelligen.   
 

                                                  Gert Dirksen 
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Paus Franciscus vijf jaar opperherder 
 
Toen paus Franciscus werd gekozen was het al meteen duidelijk: deze paus kiest 

radicaal voor de armen. Eén van zijn eerste openbare optredens was in een jeugd-

gevangenis in Rome waar hij op Witte Donderdag de voeten van de gedetineerden 
waste, maakte over de hele wereld grote indruk. Zijn eerste bezoek buiten Rome 

was niet aan een belangrijk land maar aan het eiland Lampedusa waar vluchtelingen 
onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen werden.  

Deze paus kiest voor soberheid en eenvoud. Hij woont niet in het apostolisch paleis 
maar heeft ruimtes in het Vaticaanse gastenverblijf. Daar ontmoet hij gewone 

mensen. Zijn auto is niet een glanzende superluxe slee maar een eenvoudig karretje. 
De uitstraling van de paus en zijn menselijke betrokkenheid zorgen ervoor dat hij 

ook in ons land populair is. Vooral Nederlanders die niet tot een kerkgenootschap 
behoren en zelfs niet- en ongelovigen zien in hem iemand met bijzondere gaven ten 

dienste van de mensheid. 
 

 

 

Niet alleen in zijn omgang is 

Franciscus met de armen 
begaan, ook in zijn geschriften 

en theologie komen dezelfde 

aspecten aan de orde. In zijn 
schrijven Evangelii Gaudium 

analyseert hij haarscherp grote 
maatschappelijke vraagstukken: 

armoede, uitsluiting van 
dagelijkse levensbehoeften en 

milieuvervuiling vormen de 
aandachtspunten voor nieuwe en 

betere verhoudingen in de 

wereld.  

“We hebben de markt vergoddelijkt” zegt de paus “en daarmee geld gemaakt tot iets 
dat overheerst in plaats van te dienen. 

Alles wat weerloos is, telt niet meer mee”. De paus heeft veel kritiek op het systeem 
dat de rijken met elkaar wereldwijd in stand houden. De mens als persoon is daar 

niet meer belangrijk maar verworden tot een radertje in een anoniem proces waar 
alleen winst telt. 

 
In 2015 verscheen zijn encycliek Laudato si, dat Geprezen zijt Gij betekent. Hierin 

spreekt hij over de schepping die totaal uitgebuit wordt en geen lofprijzing van en 
voor God is. De mens rekent alles vanuit zijn eigen behoeften. Daaraan moet alles 

onderworpen zijn. We staan ver af van de spiritualiteit van het boek der schepping. 
De mens voelt zich geen onderdeel van de schepping, nee, hij wil heersen en alleen 

voor zich zelf zorgen. De paus betreurt de omgang van de huidige economische 

machten in hun uitbuiting van de schepping. De visie van de paus op geld en 
goederen laat duidelijk zijn maatschappijkritiek zien. Zoals al eerder gezegd, de 

diepste zorg en verantwoordelijkheid van de paus gaat uit naar de armen.  
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  In het hart van God is een bijzondere plaats voor de armen en wel zozeer dat God zelf 
arm is geworden. Vanuit deze geloofsvisie verwoordt de paus zijn permanente 

aandacht voor de armen. De Kerk heeft een keuze voor de armen gemaakt. Het beleid 
van de Kerk en de uitstraling van de Kerk hebben door deze paus een duidelijke en 

nieuwe impuls gekregen. Ontmoeting zonder onderscheid van geloof, afkomst, ras, 

geaardheid stelt hij  bovenal. De Kerk moet zich telkens bekeren tot haar idealen. 
De kleine weg van de liefde is een begaanbare weg. Een vriendelijk woord op straat, 

een glimlach, een klein gebaar dat vrede en vriendschap geeft, daar gaat het om. 
De Kerk mag zich niet opsluiten binnen haar eigen muren, de gelovigen moeten zich 

het leed en het verdriet van elkaar aantrekken. 
 

Dolf van der Linden, OSA 
 

Uitvaart op Glorieux 
De kapel van Glorieux is op de eerste plaats een kloosterkapel van de Zusters van 

Barmhartigheid en de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Elke morgen zijn er 
vieringen en bijna altijd zitten er wel enkele zusters/broeders te mediteren. Daarom 

is deze kapel niet beschikbaar voor ‘vieringen van buiten’. Je kunt haar bijvoorbeeld 
niet huren voor een uitvaart, zoals dat wel kan met de kapel van Eikenburg. Maar 

sinds Geloofsgemeenschap Augustinus op zondagmorgen kerkt in de Glorieux-kapel, 
mag zij wel gebruik maken van deze ruimte, als één van haar leden komt te overlijden 

en de familie om een uitvaart vraagt.    
 

 

Teun en Els Kuypers 

Zo overleed onlangs op de leeftijd van 88 jaar onze vaste 
kerkbezoeker Teun Kuypers. Zijn jongere vrouw Els is in 

onze gemeenschap actief in de pendeldienst en in de 
solidariteitsgroep. Na  sluiting van de H. Hartkerk in de 

Ploegstraat vonden Teun en Els geen kerk meer waar ze 
zich thuis voelden. Ze raakten ‘kerk-ontheemd’. Totdat een 

nicht van Teun hen in 2013 uitnodigde om eens mee te 

gaan naar de Augustijnenkerk. Zij voelde zich daar name-
lijk goed thuis. ‘Vanaf de allereerste keer hadden ook wij 

het gevoel dat we hier thuis hoorden’, vertelden Teun en 
Els toen ze een keer kwamen kennis maken met mij. Zij 

vonden er voeding voor de ziel. Toen ook onze kerk ge-
sloten werd op 28 augustus 2016, verhuisden zij mee naar 

de kapel van Glorieux, waar we onze vieringen voortzetten.  

 
 

Uitvaart vanuit ons midden 
Langzaam maar zeker ging de gezondheid van Teun achteruit en nog vóór we hem 

konden bemoedigen met het Sacrament van de Zieken  overleed hij op zaterdagavond 
24 februari. We kwamen bij elkaar om de uitvaart voor te bereiden. Els zou graag zien 

dat er een koor kwam zingen. Maar voordat we op zoek gingen naar een of ander 
professioneel koor, stelde ik voor om ons eigen steunkoor te vragen. Ik ben er 

namelijk erg voor dat iemand die deel uitmaakte van onze geloofsgemeenschap, ook 
door die gemeenschap wordt uitgevaren. Alle taken van de liturgie worden onder 

elkaar verdeeld, zoals op zondag. De zang, het voorlezen, het collecteren, het uitdelen 
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 van de gaven, het kosterschap en noem naar op. Het is de gemeenschap die viert en 
vanuit die vierende gemeenschap doen we onze tochtgenoot uitgeleide.  

 
Dank 

En zo geschiede het ook. De uitvaart van Teun was een echt gemeenschapsgebeuren 

waarin ook Els, zijn kinderen en kleinkinderen een rol speelden. Els had als thema 
van de uitvaart opgegeven: Liefde. Zo waren de gebeden en de liederen opgebouwd 

rond het Hooglied van de liefde (Paulus) en de laatste wens van Jezus (Johannes 15, 
12-17). Enkele dagen na de uitvaart ontving ik een mail van Els waarin ze o.a. 

schreef: De liefde met en onder elkaar doet wonderen en zo voelde het ook afgelopen 
zaterdag bij de uitvaart van Teun. Deze dienst voelde echt als een godsgeschenk. Ik 

kreeg veel positieve reacties zoals: ‘zo zou ik het ook wel willen!’  Dan bedankt Els 
mij, maar die dank stuur ik graag door naar ieder die zich heeft ingezet voor deze 

uitvaartviering! 
Joost Koopmans osa 

 

Mgr. De Korte over  “De Toekomst van de Kerk” 
 

Op 7 maart was de Bossche bisschop Mgr. Gerard de Korte te gast in het kerkje op 

de Fazantlaan waar hij op uitnodiging van onze werkgroep Bezinning en 

Spiritualiteit een lezing hield onder de bovengenoemde titel. Ongeveer 75 mensen 
luisterden aandachtig naar de visie van de bisschop. Onderstaand een 

samenvatting van de inleiding door Anita van der Kam. In komende edities van 
onze krant wordt ingegaan op de discussies die na de pauze plaatsvonden. 

 
Een kwetsbare kerk 

Bisschop de Korte startte zijn betoog met de constatering dat de Kerk in Nederland 
kwetsbaar is geworden. In kwantitatieve zin is er sprake van krimp en in kwalitatieve 

zin is er gebrek aan kennis en geloofskracht. Men is nauwelijks meer in staat om het 
eigen geloof te verwoorden. Hoewel men vroeger in dagelijkse gebruiken en riten 

(bidden voor het eten, Mariadevoties etc.) het geloof beleefde, heeft men niet 
geleerd om daarover te discussiëren. Protestanten deden dat wel.  Hij stelde dat er 

in het hart van elke mens, behalve onzekerheid, van nature ook een religieus 
verlangen bestaat. Drie universele levensvragen houden de mens bezig: de zin van 

het bestaan, de zin van het lijden en de dood. 

 
Geestelijk klimaat  

Bij het beschouwen van de huidige katholieke situatie, zei Mgr. De Korte, moeten we 
opletten voor het idealiseren van het verleden. Tijdens zijn bezoek aan Nederland in 

1947 –op het hoogtepunt dus van het Rijke Roomse leven – was Karol Wojtyla (de 
latere paus Johannes Paulus II) onder de indruk van de rijke katholieke organisatie. 

Maar hij kreeg ook de indruk dat de diepgang van het geloof, de spiritualiteit, in 
Nederland “niet overhield”. Dit zou een mogelijke verklaring zijn voor de grote 

afname van het kerkbezoek in de daaropvolgende jaren. Het Tweede Vaticaanse 
Concilie heeft veel veranderingen gebracht. Behalve meer ruimte voor oecumene en 

vieringen in eigen taal, was er een doorbraak op het gebied van de interreligieuze 
dialoog en acceptatie van de godsdienstvrijheid. Het verlangen naar democratie 
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en inspraak viel samen met de toegenomen welvaart en hogere scholing 
Tegenwoordig noemt nog zo’n 50% van de gedoopten zich katholiek. De 

ontkerkelijking en ontkerstening heeft tot de sluiting van vele kerken geleid. Er zijn 

steeds minder priesters, maar relatief meer diakens en pastoraal werkers actief. 
Maar de krimp is enorm: in Eindhoven resteren bijvoorbeeld van de 40 kerken nog 

slechts twee parochies met in totaal acht kerken.  
 

Uitdagingen voor de nabije toekomst 
De twee belangrijkste opdrachten voor de Kerk in de komende tijd zijn volgens Mgr. 

De Korte: Ervoor zorgen dat herstructurering van de parochies zorgvuldig en slim 
gebeurt. Daarbij: motiveren en missioneren. We zullen goed moeten omgaan met 

de bestaande mensen en middelen. Waar reorganisatie van de parochie nog aan de 
orde mocht komen, zal dat gebeuren met maatwerk en fijngevoeligheid. 

Belangrijk voor vernieuwing is dat de geloofscrisis aangepakt wordt die onder de 
kerkcrisis ligt. De geloofsverkondiging en catechese zouden Christus meer ter 

sprake moeten brengen. Kerk zijn betekent meer dan goede normen, waarden en 
deugden uitdragen. De volksvroomheid -een belangrijke voedingsbron voor geloof 

in Zuid-Nederland- moet gekoesterd en verdiept worden. De Mariavroomheid zou 

naar Christus moeten verwijzen. De bisschop vindt het belangrijk dat het gezins- en 
familiepastoraat worden aangemoedigd om de “omgekeerde pyramide” te 

doorbreken: verhoudingswijze zijn er nu veel oudere gelovigen en weinig jonge 
gelovigen. Zo is het gewenst om, bij het vieren van het doopsel bijvoorbeeld, de 

eigen verantwoordelijkheid van de familie bij de geloofsopvoeding meer te 
benadrukken. De bisschop stelde dat de Kerk dienstbaar moet zijn aan de wereld. 

Zorgdragen voor armen, vluchtelingen, het milieu en werken aan gerechtigheid. 
 

                    
Tot slot 
De bisschop beveelt ‘Vreemdelingen en Priesters’ aan om te lezen, een boek van de 

protestantse theoloog Stefan Paas uit 2015. Paas beschrijft de huidige kerkelijke 
situatie als één van ballingschap, iets wat Gods volk nooit vreemd is geweest in de 

heilsgeschiedenis. Verder stelt hij dat kleine gemeenschappen en netwerken kansen 
bieden voor groei in geloof en verbondenheid met elkaar. De Kerk wordt sterker 

door samenwerking met andere mensen van goede wil, met name in de oecumene. 
Het vertrouwen op Jezus als het fundament blijft, want Hij draagt de Kerk en de 

wereld. We mogen ons “ontspannen inspannen”, omdat God zelf zal bepalen hoe 
groot of klein Zijn Kerk zal zijn. De grote uitdaging waar we als kerk voor staan is 

om het religieus verlangen in iedere individuele mens, hoe verschillend ook, te 

verbinden met de ene Jezus Christus. 
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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 6 mei. 

Sluitingsdatum voor kopij is 25 april. 
 

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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