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Geestkracht 
 
Gebeurtenissen in haar leven hadden haar de smaak in het leven ontnomen. Ze 

was altijd vrolijk, enthousiast geweest en in voor een grapje. Maar nu was de gang 
er uit, het schrijven lukte haar niet meer en ze sloot zich dagen lang op in huis. Op 

een dag schopte ze zichzelf naar buiten. Anders bang om te verdwalen, koos ze 
bewust voor onbekend terrein. Een jonge vrouw passeerde haar op de fiets. Ze 

had een witte canvas tas om haar schouder hangen. Op die tas stond het woord 
‘trust’. In gedachte zei ze nadrukkelijk: ‘trust, trust, trust, ver-trouw-en, ver-

trouw-en’. Ze hield deze mantra een tijdje aan. Dit woord raakte haar. Het raakte 
haar zo diep dat ze spontaan begon te huilen. Over de eerste emotie heen dacht 

ze, dit is het: ‘Heb vertrouwen in het leven’. Ze wandelde een tijdje gedachteloos 
verder en opeens riep ze: ‘yes!’ 

Eén woord, schreef ik ooit is voldoende. Een enkel woord kan het leven weer laten 

stromen, enthousiast maken, opnieuw de smaak van het leven leren kennen en 
begeesteren. Juist ‘be-geest-eren’. Het Hebreeuwse woord voor geest is ‘Roeach’. 

Beter is het dit woord weer te geven met ‘geestkracht’. Met de nadruk op het 
tweede deel van het woord. Aan het Hebreeuwse Roeach liggen twee natuur-

verschijnselen ten grondslag: wind en adem. Eigenlijk, je raadt het al: windkracht 
en ademtocht. Wind en adem zetten in beweging zowel positief als negatief. De 

gevolgen van een wind die aanzwelt tot orkaankracht zijn duidelijk te zien. Een  
verkoelend windje op een snikhete zomerdag is weldadig. Zo kunnen woorden 

mensen breken, terneerdrukken en je alle smaak in het leven ontnemen. Maar één 
woord dat je raakt is voldoende … 

In deze periode valt Pinkeren. Het feest van de heilige Geest. De geestkracht van 
Jezus die zijn leerlingen aanblies, hen woorden gaf om te getuigen. Hun 

enthousiasme en getuigenis was zo krachtig dat we hun woorden nog horen. Vurig 
spraken de leerlingen van Jezus over gastvrijheid en barmhartigheid, liefde van 

Jezus voor alle mensen en de vrede die hij hen gaf. Geen vrede zoals de wereld 

ons die geeft, maar vrede die blijvend is. Wij worden uitgenodigd die vrede door 
te geven aan elkaar zodat straks de hele wereld doordrenkt is van Jezus’ 

geestkracht. Geen oorlog meer en geen geweld, geen ruzie meer en onenigheid. 
Dan zullen we, zoals de schrijfster roepen ‘yes, eindelijk gerechtigheid!’ 

Na haar ‘yes!’ ging ze opgeruimd naar huis, groette iedereen die ze tegenkwam, 
ruimde haar huis op, gooide alle ballast overboord en begon te schrijven aan een 

nieuwe roman. 
 

René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER MEI 2018 
 

O Liefde, die altijd brandt en nooit dooft. Mijn God, mijn Liefde, 
ontsteek Uw licht in mij! 

 

Augustinus 
 

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

Lezingen: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 en 
Johannes 15,9-17 

Voorganger:  Joost Koopmans, osa 

  

Donderdag 10 mei 11.00 uur:  Hemelvaart:  
Geloven vraagt daadkracht 

Lezingen: Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,15-20 

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Zondag 13 mei 9.30 uur: 7e zondag van Pasen:  

Geloven in één zijn 
Lezingen: Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 en 

Johannes 17,11b-19 

Voorganger:  René Hornikx, pastoraal werker 

  

Zondag 20 mei 9.30 uur: Pinksteren:  

Aangevuurd door geestkracht 
Lezingen: Handelingen, 2,1-11 en Johannes 15,26-

27; 16,12-15 

Voorgangers:  Joost Koopmans, osa en Marleen 
Kremers, pastoraal werkster 

  

Maandag 21 mei 11.00 uur: 2e Pinksterdag:  

Mijn geestkracht is met jullie 

Lezingen: Handelingen 19,1b-6a en Johannes 
14,15-17 

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Zondag 27 mei 9.30 uur: Feest H. Drie-eenheid: Ga getuigen 

Lezingen: Deuteronomium 4,32-34.39-40 en 

Matteüs 28,16-20 
Voorganger: Johan Wolbrink, Diaken 

  

Zondag 3 juni 9.30 uur: Feest H. Sacrament: Geef je leven 

Lezingen: Exodus 24,3-8 en Marcus 14,12-16.22-

26 
Voorganger: Joost Koopmans, osa 
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Mevrouw Van Diepen sneed haar verjaardagstaart aan! 
 

De viering van Eerste Paasdag werd besloten met een luidkeels Lang zal ze leven voor de 

honderdjarige mevrouw Van Diepen. Aansluitend sneed zij bij de koffie de 

verjaardagstaart aan. Onderstaand twee foto’s van deze vrolijke gebeurtenis. 
 

      

Gift of Schenking 
Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus is een ANBI-erkende goede doelen 

organisatie. Dit betekent dat uw (periodieke) gift aan onze stichting fiscaal 
aftrekbaar is. Een periodieke schenking heeft grotere voordelen dan een gewone 

gift. Zo is een gewone gift alleen aftrekbaar als het bedrag tussen de 1 en 10 
procent van uw verzamelinkomen beslaat. Bij een periodieke schenking gelden 

deze grenzen niet. Ook kunt u het bedrag bij een periodieke schenking verspreiden 

over meerdere jaren en kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52 procent. Lees er 
hieronder meer over. 

 
De kenmerken van periodiek schenken zijn dat het fiscale voordeel kan oplopen 

tot 52 procent en dat niet meer verplicht is om de afspraken vast te leggen in een 
notariële akte. Een schenkingsovereenkomst, ‘periodieke schenking in geld’ is 

voldoende. Ander kenmerk is dat de schenking een jaarlijks gelijkblijvende donatie 
gedurende minimaal vijf jaar dient te zijn. U kunt ervoor kiezen om ook deze 

belastingbesparing te schenken. Er geldt geen minimum of maximum voor het 
bedrag dat u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Op de website van de 

belastingdienst onder “ periodieke gift”, kunt U het een en ander nalezen. Ook 
vindt U daarbij het formulier dat  door beide partijen ingevuld moet worden. 

Heeft U interesse, dan kunt U contact opnemen met de penningmeester. Indien 
gewenst zal hij het formulier naar U opsturen. 

Ad Broeken, penningmeester 
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“Vriendenmiddag” op Glorieux 
 

Op 5 april vond de eerste “Vriendenmiddag” van de Geloofsgemeenschap 

Augustinus Eindhoven plaats. De bijeenkomst was een contactmiddag voor 

mensen die vaste contribuant zijn van onze Geloofsgemeenschap. Vierenveertig 
belangstellenden woonden deze interessante en gezellige middag bij. 

Onderstaand een verslag. 
 

De middag werd in de kapel geopend met een welkom door voorzitter Harrie 
Meelen. De aanwezigen monsterend toonde hij zich verheugd vanwege het aantal 

aanwezigen maar constateerde wel dat de dominante grijze haarkleur toch 
zorgen baarde voor de toekomst. Harrie maakte er melding van dat er altijd 

behoefte blijft aan vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden rond de vieringen. 
 

De tweede spreker was penningmeester Ad Broeken die de aanwezigen kon 
melden dat de financiële positie van onze gemeenschap tot tevredenheid stemde. 

Hij liet weten dat wij de zogenaamde Anbi-status hebben hetgeen betekent dat 
aan de gemeenschap gedane giften fiscaal aftrekbaar zijn onder bepaalde 

voorwaarden. Mensen die hier meer over willen weten, worden geadviseerd om 

contact op te nemen met Ad. 
 

  
                 Harrie Meelen                          Een deel van de aandachtige toehoorders  

 
Joost Koopmans hield vervolgens een betoog over de ontwikkelingen van de 

laatste decennia in de Nederlandse kerkprovincie en het bisdom. Begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd door Rome een behoudende en op restauratie 

gerichte koers ingezet. Een sterk hiërarchisch-dogmatische  Kerk was hiervan 

het resultaat. Na de benoeming van Mgr. De Korte als bisschop van Den Bosch 
is er in ons bisdom sprake van een zekere koerswijziging. Naast de officiële Kerk 

groeit het aantal zelfstandige gemeenschappen die het uitdragen van de 
boodschap van het Evangelie laat prevaleren boven het handhaven van regels. 

Opvallend is dat bij de grote ordes zoals bijvoorbeeld bij de dominicanen, nieuwe 
novicen zich melden. “Deze nieuwelingen hebben behoefte aan een kloosterleven 

dat meer identiteit uitstraalt. Rituelen, gebeden en kleding (habijt) die bij  
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ouderen in onbruik zijn geraakt, gaan zij juist waarderen. Zo voelen ze zich ook meer 
onderdeel van de wereldkerk”. Joost benadrukte dat onze geloofsgemeenschap geen 

club is van regelhandhavers. “Het gaat niet om regels en structuren, maar om het 
geheim van God in het leven van alledag. Wij zijn dragers van het grote Verhaal, en 

dat willen we doorgeven.” 

 

      
                     Joost Koopmans                                                Ad Broeken     
 
De laatste spreekster was zuster Wilfrida die vertelde over de geschiedenis van de 

Zusters van Barmhartigheid, onze gastvrouwen op Glorieux. De congregatie is 

gesticht door de priester Stefanus Modestus Glorieux (1802-1872) die zich het lot 
aantrok van de stadsbewoners uit Ronse (B) waarvan de helft in het begin van de 

negentiende eeuw onder erbarmelijke omstandigheden leefde. Hij verzamelde 
mannen en vrouwen om zich heen die evenals hij hun leven wilden wijden aan de 

lotsverbetering van landlopers en bedelaars en stichtte een congregatie van broeders 
en een congregatie van zusters. 

    
In 1853 vestigde zich een veertiental Zusters van Barmhartigheid in ’s-

Hertogenbosch voor de verpleging van krankzinnigen. Hun activiteiten breidden zich 
uit naar Rosmalen, Vught en Huize De Burgh in Eindhoven. Ook namen zij 

onderwijstaken voor meisjes ter hand. In het buitenland waren zij vooral actief in 
voormalig Belgisch Congo. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw trokken de zusters 

zich uit het actieve verzorgingswerk terug en betrokken het kloosterverzorgingstehuis 
Glorieux. “De tijd van handen uit de mouwen is voorbij, het is nu de handen vouwen 

om de weg naar binnen te gaan” aldus zuster Wilfrida. “Samen met onze broeders 

die sinds 2009 ook hier wonen, schenken we nog veel aandacht aan liturgie, 
verdiepingsmomenten en gemeenschappelijk brevier.  Vanuit onze achtergrond en 

charisma hebben we een toekomstvisie ontwikkeld:  de barmhartige zorg doorgeven.   
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Nu mogen en kunnen we langer ons religieus zijn beleven, elkaar versterken en 
genieten van het Glorieuxpark. Door middel van de kerkelijke instelling Erfgoed 

Glorieux willen de zusters ervoor zorgen dat op dit landgoed de Zeven Werken van 
Barmhartigheid blijvend beoefend worden. Dit hoor bij onze nalatenschap”. 

 

     
                      Nog meer luisteraars                                            Zuster Wilfrida 

 

De bijeenkomst werd besloten met een gezellig samenzijn in de koffiekamer van 
Glorieux onder het genot van koffie met gebak. Uit de reacties van de aanwezigen 

kon worden opgemaakt dat het een geslaagde middag was die voor herhaling 
vatbaar is. 

 

Frans Savelkouls 

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 Hammers-

kjöld, Eizo Ryokan  (zenmeester) en Franciscus van Assisi. Datum:  vrijdag 1 juni. 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 
 

 
 

  

 

Opbrengst Vastenactie 
 

De Vastenactie van dit jaar voor de Stichting Mutoto heeft € 671 opgebracht. 

Hartelijk dank aan al degenen die hieraan bijgedragen hebben. 

 

Werkgroep Solidariteit 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl


7 
 

 

RODE PINKSTERMIS 2018 
 
Ja, zo kondigde de Gelderlander onze pinksterviering een keer aan vanwege de vraag 

aan kerkgangers om dan rood gekleed naar de kerk te komen. Die kerk was toen nog 

'de Paterskerk.' We maakten reclame aan de kerkdeur met de slogans Feest van de 
Geest en Pinksteren in de Paterskerk. De vieringen, voorbereid door de 

jongerengroep, trokken veel mensen, maar ja, we waren dan ook zichtbaar zo 
midden in het centrum van de stad en met Kitty heb ik toen van tevoren nog flyers 

uitgedeeld op het kerkplein. Kijk nog maar eens naar de foto's op blz. 52 van het 
herinneringsboek Met hart en ziel.  

 

       
 

NU 
Maar genoeg teruggekeken...want ook dit jaar, op 20 mei, zullen we, al is het op 

kleinere schaal, weer Pinksteren vieren. Nu in de kapel van Glorieux, met deels 
dezelfde mensen als toen, en deels met nieuwkomers. En een half uur vroeger dan 

in de Paterskerk: om half 10. Dat kan niet anders. Maar ik ben blij dat ik deze viering 
weer kon voorbereiden met enkele enthousiaste mensen uit ons midden: Anita, Linda 

en Bas. Ze kwamen er zelfs voor naar Nijmegen!  

 
THEMA 

Het lied van Mathilde Santing: Inspiratie zette ons op het goede been: wanneer / 
waardoor wordt jij geïnspireerd? Mensen kunnen je inspireren, gedichten, gebeden, 

liederen, enzovoort. Maar ook in de stilte, in de onthaasting kun je inspirerende 
gedachten krijgen. Ons thema wordt dan ook: Inspiratie, adem van de Geest. En bij 

wijze van proloog zullen we aan het begin van de viering het lied van Mathilde laten 
horen. En op het eind....blazen we onze inspiratie (de kracht van de Geest) over 

elkaar uit! 
 

VRAAG 
Het zou best fijn zijn als u/jij ons, van de voorbereidingsgroep (zie namen hierboven) 

zou willen vertellen, mailen, waardoor jij geïnspireerd wordt. Enne..maken we er 
weer 'een rode pinkstermis' van?? 

Groeten van Joost Koopmans osa                      joost.koopmans@online.nl   
 

mailto:joost.koopmans@online.nl
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Mgr. De Korte over “De Toekomst van de Kerk” 
 

In onze vorige editie heeft u een verslag kunnen lezen over de lezing die Mgr. De 

Korte op 7 maart in het kerkje op de Fazantlaan gehouden heeft. Onderstaand de 

eerste samenvatting van de discussie die na de pauze plaatsvond. 
 

Zoeken naar de juiste woorden 
Ari van der Zon: Wat ik hiervoor een beetje gemist heb, is de zelfreflectie. In hoeverre 

sluit de kerktaal nog aan bij de mondige mens. Er zijn ons, door bijvoorbeeld Huub 
Oosterhuis, allerlei nieuwe woorden aangedragen, waar we iets van onze worsteling 

in kwijt konden. En vervolgens krijg ik het gevoel dat ze je afgepakt worden.  
Mgr. De Korte: Onze taal zal altijd tekort schieten. Dat vinden ook de klassieke 

theologen. Het is niet voor niks dat er ook een apofatische ( of negatieve) theologie 
is ontwikkeld, om aan te geven dat ons spreken over God altijd tekort schiet. Vandaar 

dat de grote mystici uit de middeleeuwen zeggen: “Over God kun je beter zwijgen”.  
Maar er is toch een openbaring: God laat zich zien in de gestalte van Christus. En dat 

is waar we als kerk aan moeten vasthouden. En ook in de huidige mondige tijd lijkt 
me dat wel te ontbreken. De kerk zal trouw moeten zijn aan het evangelie. Als we 

kijken naar het absolute begin van de Kerk dan zijn dat de brieven van Paulus. Daarin 

gaat het voortdurend over dat hij God heeft kunnen zien en mogen zien, in de 
gestalte van Jezus. En dat is dus ook voorlopig onze centrale opdracht, denk ik. 

 
 

 

Ari van der Zon: De openbaringstaal is natuurlijk ook 
cultuurgebonden. Voor mijn kinderen durf ik te zeggen 

dat ze worstelen met God. Maar ik wil het woord God 
niet in mijn mond nemen. Want dan slaat, wat zich daar 

openbaart, dood. En hoe komt het dat de Kerk en wij 
met onze geloofsovertuiging, de jongeren zo moeilijk 

kunnen aanspreken? Dat is denk ik een kwestie van te 
weinig naar ze luisteren. 

Mgr. De Korte: Ik herken heel veel van wat u zegt. Maar 
tegelijkertijd vind ik het ook heel lastig, hoe zouden we 

Kerk kunnen zijn zonder het woord God te gebruiken? 
En nogmaals, heel bescheiden want wetend dat 

uiteindelijk het geheim van God groter is dan onze taal. 

Zoals we ook verstaanbaar moeten blijven spreken over 
de zoete Jezus. En dat is voor een deel ook een 

zoekproces, het is niet voor niks dat elke generatie  
 

 
Ari van der Zon 

eigen theologen heeft. Elke generatie moet opnieuw het verleden kennen en dat 
verleden actualiseren en taal proberen te ontwikkelen die ook verstaanbaar is voor 

mensen van vandaag. Dat ben ik met u eens. Kijk, als we de dogmata van de 
katholieke kerk klakkeloos gaan herhalen dan schieten we aan het doel voorbij. Maar 

we moeten wel de dogmata leren kennen, we moeten proberen te achterhalen wat de 
theologen in  diepe betekenis met die geloofsregels hebben willen zeggen. Zo is het 

hart van ons geloof: de drie-ene God. Als we bidden, dan maken we een kruisteken 
en bidden tot Vader Zoon en H. Geest. Eén God, drie personen, zegt dan de vroege 
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Kerk. Maar het persoonsbegrip van de theologen van de vroege Kerk was een ander 
dan ons persoonsbegrip. Want heel veel mensen denken nu dan dat het niet gaat 

om één, maar om drie goden. Maar het is één God die in zichzelf relatie is en die 
uit zich in relatie. Ik noem u nu even één van de moeilijkste onderdelen van de 

christelijke theologie, tegelijkertijd het hart jargon van ons geloof.  

Professor Rikhof, theoloog, zegt daarover: “Kijk eens wat we doen, vanaf de advent 
tot aan de Pinksteren. Eigenlijk komt daar dat geheim van God op een liturgische 

manier en in de feesten van de kerk in beeld en wordt het ook voor ons helder”. 
 

Ari van der Zon: Hoe krijg ik dat in vijf minuten uitgelegd aan mijn kinderen en aan 
mijn kleinkinderen, want het is wel een moeilijk verhaal waarover u spreekt.  

Mgr. De Korte: Bij uw kleinkind geeft u gewoon een kruisje op het voorhoofd. Dat 
geeft al een enorm besef van geborgenheid. En gewoon kinderbijbels lezen, plaatjes 

kijken. Ze vertrouwd maken met de grote Bijbelse figuren. Wat er in gaat is goed. 
Ik merk het zelf bij de kinderen van mijn nichtjes, dat er een grote ontvankelijkheid 

is voor God en voor gebed. Het probleem zal pas ontstaan in de pubertijd. Naar het 
boek van Paul Ricoeur: Je moet ervoor zorgen dat je die overgave en het 

vertrouwen, dat je als kind hebt, door een fase onderzoek en nadenken heen, 
opnieuw ontwikkelt.                                                              Anita van der Kam 
 

Geest in Kunst 2018 
Het zal de meesten van u inmiddels vertrouwd in de oren klinken: het is weer het jaar van 

Geest in Kunst, de kunstroute tussen Hemelvaart en Pinksteren in de stadskerken Catha-

rinakerk, Paterskerk, Studentenkerk en Remonstrantse kerk. Dit jaar zal alleen de Ca-

tharinakerk een tentoonstelling hebben, omdat de Paterskerk en Studentenkerk een 

nieuwe eigenaar hebben en grondig verbouwd worden. Om de biënnale niet te doorbreken 

heeft de organiserende stichting Religie en Kunst in Eindhoven ( SRKE) besloten Geest en 

Kunst toch door te laten gaan met als thema: Keerpunt.  De expositie zal alleen in de 

Catharinakerk zijn. Daar zal werk te zien zijn van de bekende kunstenaar Harrie 

Verhoeven uit Bergeijk. Om Geest in Kunst toch breedte te geven zal er op iedere 

tentoonstellingsdag een andere vorm van kunst te beleven zijn. 

Donderdag 10 mei: opening met Klezmajeur. Vrijdag 11 mei: een bijdrage waarbij meerdere 

dichters lezen uit eigen werk. Zondag 13 mei: mogelijk een invulling in overleg met 

kunstenaar H. Verhoeven. Zaterdag 19 mei: om 21.00 uur een lichtproject gedurende de 

avonduren aansluitend bij het thema; ’s avonds is de stadskerk geopend in het kader van 

de maandelijkse Catharinanacht. Zondag 20 mei: performance door J. Boix-Vives. Maandag 

21 mei: fluitspel door R. ter Stege omlijst met vertellingen door H. Bogaers. Het 

programma vermeldt concerten op 12 en 19 mei om 15.00 uur in de Stadskerk. Toegang 

concerten € 7,00. Tijdens de concerten is de expositie niet te bezichtigen. 

U begrijpt dat dit alles niet kan zonder de hulp van vrijwilligers. Onze ervaring van de 

afgelopen jaren is, dat u het leuk hebt gevonden om hier aan mee te werken. U wordt dan 

ook uitgenodigd om u op te geven voor een van de tentoonstellingsdagen: 10 t/m 13 mei en 

19 t/m 21 mei. Opgeven bij Bernadette van Litsenburg: bvanlitsenburg@hotmail.com of 

telefoon: 040-2136896. 

Bernadette van Litsenburg namens het bestuur van de SRKE 
 

mailto:bvanlitsenburg@hotmail.com
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 LEKENPRAAT    XXVIII 
 

Deze maand drie jaar geleden vroeg Joost Koopmans mij of ik toe wilde treden tot 

de redactie van deze krant. Mijn eerste reactie was: “ik weet alleen wat van 

Engelse taal- en letterkunde en van voetbal en daar vul je toch geen kerkblad 
mee”. Waarop Dolf van der Linden opmerkte dat “wat niet is nog kan komen”  en 

Joost zei dat zoiets moest groeien. Hun bemoedigende woorden hielpen mij 
aarzelend ja te zeggen op het verzoek. Zo verscheen in juni 2015 de eerste 

Lekenpraat, een rubriek, of zo u wilt, column, die nu al drie jaar onderdeel vormt 
van de Kerk-Krant waarbij de naam pas na enige reflectie tot stand kwam. Want 

aanvankelijk dacht ik aan een titel Food for Thought. Deze titel had ik al decennia 
lang gebruikt op het prikbord in mijn leslokaal, om dingen die ik belangrijk vond 

onder de aandacht  van puberende leerlingen te brengen. Voor een volwassen 
lezerspubliek leek me een bescheidener titel op zijn plaats waarbij het woord 

“leek” een dubbele betekenis heeft. Die van niet-gewijd, want dat is een voormalig 
misdienaar en acoliet binnen het instituut nu eenmaal niet, maar ook de betekenis 

van niet-expert. Iemand die dus slechts als buitenstaander vertelt wat hij van iets 
vindt. 

 

Ditmaal wil ik even stilstaan bij de uitdrukking “hij is van zijn geloof gevallen”, die 
ik lang geleden voor het eerst hoorde toen een ver familielid niet meer naar de 

kerk bleek te gaan op zondag. Volgens mij kan een mens wel van de trap of van 
zijn fiets vallen, maar toch echt niet zomaar ineens van zijn geloof. De gewraakte 

opmerking was dan ook slechts bedoeld om aan te geven dat de betrokkene het 
instituut Kerk voortaan voor gezien hield, zonder dat er iets duidelijk werd over 

diens innerlijke gedachten of gevoelens. Zo kon een woordenwisseling met een 
pastoor of kapelaan, onvrede  dat het beste stuk vlees na de slacht jaarlijks op de 

pastorie werd afgeleverd, of teveel drank in de ochtend in de kroeg halverwege 
de vorige eeuw al een reden zijn om ’s zondags niet meer naar de kerk te gaan. 

Maar dat betekende dan hooguit een kerkganger minder en niet automatisch een 
ongelovige meer. Want zoals ik William Blake op deze plek al ooit eerder liet 

zeggen, dient er duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen geloven in God 
en je thuis voelen in een kerkgenootschap. Kerk en God zijn immers bepaald niet 
hetzelfde.  

 

Wat geloven betreft kan een mens volgens mij overigens wel in een crisis 
belanden. Namelijk vanaf het moment dat hij of zij “ontdekt” dat hier of daar iets 

wat vroeger als onwrikbare zekerheid werd gepresenteerd, niet altijd houdbaar 
blijkt in het leven. Zo zal menigeen toch niet meer hetzelfde beeld hebben van 

God als zittend met een witte baard op een wolk, omringd door luit en harp 
spelende engeltjes, terwijl wij als brave zielen dat de hele dag  zitten te 

aanschouwen, wachtend op de maaltijd achter onze gouden bordjes met gouden 
bestek. Dit kinderlijke beeld terzijde schuiven  zonder na te denken over 

vervanging kan tot een crisis leiden. 
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Maar omdat de vraag naar zingeving op een of andere manier aanwezig blijft in elk 
mens, zal vroeg of laat nadenken over een diepere betekenis van onze aanwezigheid 

hier onvermijdelijk zijn. Daarbij helpt het vanzelfsprekend indien zich het “oude” 
beeld heeft geëvolueerd in de loop der jaren  tot een Godsbeeld waar we wel mee 

vooruit kunnen. 
 

 
 

En dan mogen we weer eens Augustinus erbij halen. Die zegt immers dat we God 

dienen te zoeken in ons zelf. En juist dat op zoek (mogen) gaan is wat mij betreft 
de reden dat een mens niet van zijn geloof kan vallen. Want  iedereen gelooft mijns 

inziens in iets. Van de atheïst die ervan overtuigd is dat er geen God bestaat en die 
geen ruimte heeft voor een “onwetenschappelijk mysterie”  tot en met fundamenta-

listische gelovigen die zweren bij dogma’s. En alle anderen daar ergens tussen in. 

De verscheidenheid is enorm. Zoveel hoofden, zoveel zinnen gaat ook op als het de 
mens en zijn geloof betreft. Zolang er respect bestaat voor al die andere opvattingen 

hoeft dat geen probleem te zijn. Dat de zoektocht vaak met gelijkgestemden wordt 
afgelegd is een heel natuurlijk verschijnsel. En zo kan het gebeuren dat diverse 

gelovigen van elders de laatste tijd bij ons komen “kerken” vanwege het gevoel dat 
ze krijgen welkom te zijn. Een compliment aan allen die meewerken om dat gevoel 

te geven aan mensen van buiten die ook op zoek zijn. Op zo’n manier hoeft immers 
niemand ooit nog “van zijn geloof te vallen”. Ook deze mensen van buiten  kunnen, 

net als wij, op Glorieux gelukkig terecht bij een wekelijkse viering die inspireert. Met  
voorgangers niet altijd officieel gewijd,  maar wel altijd toegewijd. Onze bisschop liet 

ons onlangs weten, dat er in de toekomst niet genoeg priesters meer zullen zijn. 
Geen nood. Bij ons blijkt al anderhalf jaar dat, net als tweeduizend jaar geleden, 

bekwame niet-officieel gewijde gelovigen kunnen voorgaan bij het wekelijks delen 
van het brood. 

Taal is een levend iets. In de tijd van de vele pelgrimstochten ontstond de 

uitdrukking “alle wegen leiden naar Rome”. Moge in deze eeuw vanuit een welkom 
aan iedereen om mee te “delen”  daar een variant op ontstaan; “alle wegen leiden 

naar de Vrede van Christus”.  Tot in eeuwigheid amen. 
 

Gert Dirksen 
 
 
 
 
 
 

William Blake (1757-1827) 
Engels schrijver, dichter, 

tekenaar, schilder en graveur. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Blake_by_Thomas_Phillips.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/1827
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graveur
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“Samen aan tafel gaan is meer dan samen eten” 

 
Reeds tweemaal heeft u in de Kerk-Krant een bijdrage  kunnen lezen van Pieter Briels 

die u hoogstwaarschijnlijk wel herkent vanwege zijn zwarte kleding en daarmee 

contrasterende witte baard. Ditmaal mochten we bij hem thuis te gast zijn waar ook 
zijn vrouw Joop  ons hartelijk welkom heette. Het daaropvolgende bijna twee uur 

durende gesprek met hen beiden, vol vermakelijke anekdotes, hebben we  voor u 
opgetekend. 

 
Jeugd 

Pieter is geboren en getogen in Son en Breugel. In die tijd kende elk dorp boeren, 
burgers en buitenlui. Het gezin waarin  hij opgroeide, behoorde tot de burgers. Zijn 

moeder –liefdevol zorgend voor negen kinderen- zat qua opvattingen over het geloof 
op dezelfde lijn die later bisschop Bekkers aangaf. Ze was derhalve minder strikt in 

het kerkbezoek dan zijn vader, die elke zondag in de kerk zat, steeds in dezelfde 
gepachte bank. Een anekdote uit zijn jeugd die Pieter is bijgebleven, verhaalt over 

hoe hij eens door de kleuterjuf, uiteraard in die tijd een non, naar huis is gestuurd 
omwille van ongepaste kledij. Hij had te blote knieën. Bij het horen van het woord 

‘non’ veert Joop op omdat zij daar, zoals we verderop zullen zien, veel ervaring mee 

heeft gehad. Ook zij kreeg te maken met de Zusters van Liefde. Niet alleen tijdens 
haar schooltijd, maar ook daarna nog. Voor de familie van Joop, die in Eindhoven 

woonde, was ’s zondags naar de kerk gaan de normale gang van zaken. 
 
 

 

Diamant 

Al ruim  59 jaar zijn Pieter en 
Joop nu samen. Onderweg dus 

naar hun diamanten bruiloft. Zij 

leerden elkaar kennen toen 
Pieter aan de Akademie voor In-

dustriële Vormgeving studeerde, 
de huidige Design Academy. De 

broer van Joop was ook kunst-
student en toen Pieter op een 

dag weer meereed naar diens 
thuis, ontmoette hij daar “een 

opvallend mooie jonge vrouw” 
die hij meteen wel zag zitten. En 

zó is het gekomen. 
 

Terwijl Pieter actief werd als docent en beeldend kunstenaar – hij studeerde ook nog 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg en haalde de onderwijsakten 

MO Handenarbeid en Tekenen– werd  Joop werkzaam op heel ander gebied. Opgeleid 

voor kinderverzorging bleek er weinig werk in die branche en zo kwam ze terecht als 
assistente bij een tandarts. Daarna belandde ze opnieuw tussen de nonnen toen ze 

een baan vond op het röntgenlaboratorium in het Binnenziekenhuis. Zoals wellicht 
bekend waren de Zusters van Liefde daar nog lange tijd actief. Joop heeft geen 

kunstachtergrond maar is wel met Pieter in zijn kunstwereld meegegroeid.  
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En natuurlijk waren er ook gezamenlijke interesses: het zingen wat zij samen zo’n 30 
jaar lang hebben gedaan in de Cantorij in de “stadse” kerk. En hun andere hobby:  

koken. Zo bereidden zij destijds, met liefde, aan het eind van elk koorjaar  een diner 
voor deze Zangers van Sint Cathrien. 

 

Beeldende kunst 
Zoals Pieter zelf aangeeft op zijn internetsite, zijn de schitterende schilderijen van 

Pieter geïnspireerd door Aziatische kunst, transcendente muziek en de natuur. Wij 
mochten genieten van een drietal   levensgrote aquarellen met bloemen die de huis-

kamer sieren. Meermalen exposeerde hij, alleen of samen met anderen, op diverse 
plaatsen. Die “eigen” site biedt iedere lezer gelegenheid om bewonderende blikken 

op zijn schilderijen te werpen. Ook kalligrafie is iets waar Pieter niet voor 
terugdeinsde, zoals te zien was op het grote bord achter in de Catharinakerk, met 

informatie over o.a. de geschiedenis van de kerk, de activiteiten en gebeurtenissen 
van de geloofsgemeenschap Cathrien. Ook ander kalligrafisch werk kwam van zijn 

werktafel, zoals oorkondes voor jubilarissen en andere kerk-gerelateerde 
documenten. En ook het logo dat de Mariënburgvereniging jarenlang voerde, was een 

ontwerp van hem. Dat de veelzijdige Pieter daarnaast ook nog prima dwarsfluit speelt 
valt weliswaar niet onder de beeldende, maar zeker wel onder kunst.  

 

Kerkelijke activiteiten 
“Die zijn al heel lang geleden begonnen. In 1964, toen zijn nieuwe huis in Oude Gracht 

in aanbouw was, stond Pieter eens aandachtig toe te kijken. De toenmalige 
bouwpastoor Stevens kwam naar hem toe om kennis te maken. Spontaan zei deze: 

“U bent docent tekenen? Dan mag u voor mij een altaartafel ontwerpen voor onze 
tijdelijke tent-kerk.” “En zo is het begonnen”, zoals Pieter vertelt. “We raakten snel 

betrokken bij de opbouw van de Thomasparochie. Het was een mooie tijd. Maar na 
zo’n 20 jaar vlogen de jongeren –ook onze zoons- uit en langzaam veranderde de 

parochie van een bloeiende in een doodbloedende gemeenschap. Reden voor mijn 
vrouw en ik om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die vonden we in de  

Catharinakerk. Daar was plaats voor vernieuwende liturgie, de Acht-Mei-Beweging, 
Huub Oosterhuis. Ook SOVE en de Mariënburgvereniging hadden onze aandacht. Joop 

en ik zongen decennialang met veel plezier in een van de drie koren in de stadse 
kerk: de Cantorij. Helaas kwam er na zo’n dertig jaar een abrupt einde aan dit alles 

toen het open venster van het Tweede Vaticaans Concilie weer gesloten werd na de 

komst van een conservatieve pastoor. Discussies over ‘hoe verder’ werden in de kiem 
gesmoord en veel enthousiaste  medewerk(st)ers moesten diep teleurgesteld 

afhaken. Zij waren niet meer welkom. Zij pasten niet binnen het kader van dit 
veranderde, kille beleid. En zo moesten we weer op zoek naar een nieuwe kerk. Maar 

ditmaal was de keuze vrij snel gemaakt. Want in de Augustijnenkerk troffen we een 
sfeer en activiteiten aan die prima aansloten bij ons Catharina-verleden. We voelden 

ons snel thuis bij Joost Koopmans, de jongeren en de warme sfeer tijdens de 
vieringen. Vandaar dat we ook daarna zijn meeverhuisd  naar Glorieux.” 

 
Eten op z’n Bijbels 

Nog een passie van dit echtpaar met veel levenservaring en een jong hart is het 

bereiden en nuttigen van eten. En al kon de lunch waarvoor zij ons wilden uitnodigen 
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door verplichtingen elders onzerzijds  niet doorgaan, toch wist Pieter ons over voedsel 
heel veel te melden. Niet verwonderlijk voor iemand die verschillende kookwedstrijden  

wist te winnen en een keer Hobbykok van het Jaar was. Zo hebben volgens hem  Chris-
tenen een fascinatie met koken. Opvallend immers dat op werkelijk talloze pagina’s in 

de Bijbel verwezen wordt naar iets dat te maken heeft met voedsel: brood, wijn, zout, 

water, graan. Of bijvoorbeeld Abraham die zijn vrouw vraagt om goed voor de drie 
onverwachte gasten te zorgen. Boeken met recepten uit de tijd waarin de Bijbel 

ontstond, hebben dan ook zijn grote belangstelling. Dat geldt trouwens ook voor een 
kookboek met kloosterrecepten. Wist u dat ook Hildegard van Bingen op dat terrein 

uitblonk? En dat Paus Franciscus eveneens zeer actief is op dat gebied?  Het 
Argentijnse hoofd van de Kerk  vertoont zijn kookkunsten met name aan zwervers en 

minderbedeelden. En dit vanuit de gedachte dat je samen aan tafel de maaltijd deelt. 
En dat delend samen eten al snel leidt tot een met elkaar verbonden zijn. Exact dat is 

het idee dat leeft bij Pieter en Joop. “Samen aan tafel gaan is meer dan samen eten. 
Want als je echt samen deelt kun je ook je hart luchten en kun je daarna met een 

opgewekt gemoed weer verder gaan.” 
 

 
Glorieux 
Aan het slot kwam ook nog hun overstap naar Glorieux ter sprake. Toen Joost 

Koopmans vernam dat Pieter en Joop decennialang gezongen hadden in de Cantorij 

vroeg hij aan het echtpaar of ze zich wilden aansluiten bij het steunkoor in de kapel. 
En wees nou eerlijk, wie kan er nee zeggen als Joost je iets vraagt? Toch plaatsten ze 

een kleine kanttekening, niet onbegrijpelijk als je jarenlang in een koor hebt gezongen, 
begeleid door een dirigent en een schitterend orgel. Dan is het nu wel even wennen. 

Zoals op de punten van discipline en een grotere opkomst bij de repetities. Daar zou 
nog verbetering mogelijk zijn. “Maar het samen zingen is telkens weer fijn. En dat 

Huub Oosterhuis hier ‘mag’ is ook een pré.” Bij de komst naar Glorieux op zondag 
staat de ontmoeting als Christen voorop. “Elkaar inspireren, met een onderbouwing 

van Bijbelse teksten, lief en leed delen en tenslotte gevoed door de dienst, met een 
goed gevoel na de koffie huiswaarts keren.” Ofwel gedachtig de uitspraak van de paus: 

“Er zijn voor de ander in het voetspoor van Christus”. 
Zo sprekende was het de hoogste tijd voor ons om het echtpaar te bedanken voor hun 

gastvrijheid. Waarschijnlijk horen we van hen nog wel meer, want Pieter is druk bezig 
met het schrijven van zijn artikel over, en hopelijk ook met, Bijbelse en middeleeuwse 

recepten. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nog meer “samen delen” tussen ons allen,  

Christenen of  niet-Christenen in deze éénentwintigste eeuw. 
 

Anita van der Kam en Gert Dirksen 
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  Boekbespreking: Kloostermensen 
 

 

 

Bij uitgeverij Adveniat verscheen recent het boek 

waarvan u hiernaast de voorkaft ziet afgebeeld. In 
dit interviewboek geven 23 religieuzen -mannen, 

vrouwen, jong en niet meer zo jong, uit Nederland 

en uit Vlaanderen- inzicht in wat hun bewogen 
heeft om een religieus leven te leiden. Een 

opmerkelijk boek. De religieuzen vertellen in grote 
openheid over hoe zij tot hun levensbestemming 

zijn gekomen en hoe hun dagelijks leven is 
ingericht. Er zijn de laatste decennia meerdere 

boeken over dit onderwerp verschenen. Wat daarin 
dan vaak doorklinkt is: “we zijn oud, we zijn nog 

maar met weinigen, wie van ons zal straks het licht 
uitdoen?” In “Kloostermensen” is dit thema opval-

lend afwezig. Er wordt over toekomst gesproken, 
over groene twijgjes en over hedendaagse vormen. 

Interessant is ook dat het vooral gaat over de 
ontwikkeling in het leven als religieus. Niet het 

statische “zijn” maar het “worden”.   
 

De religieuzen doen uitspraken die je als lezer aan het denken zetten. “Roeping 
gebeurt niet op één moment” en “religieus leven is niet wat je doet maar wat je 

bent”. Wat dacht u bijvoorbeeld van: “Het zal nooit zo zijn dat ik weet wie God is” 
of “ik zou zelfs durven stellen dat ik God in mijn leven meer als afwezige dan als 

aanwezig ervaar”. De twijfel en het zoeken maken de gesprekken geloofwaardig 

en boeiend. Het boek is vooral inspirerend omdat er zoveel nieuwkomers aan het 
woord komen. Nieuwkomers die uitleggen hoe hun ontwikkelingsgang is geweest 

van “gewoon burger”, om het zo maar eens te zeggen, tot religieus. Niet alle 
verhalen zijn even geloofwaardig. Bij een dominicanes die vertelt dat haar 

roepingsverhaal al voor haar geboorte begon en die spreekt over haar catechisatie 
onder driejarigen, moet  ik wel  even slikken. Dit soort ervaringen klinkt nogal 

gemaakt. 
 

De vraaggesprekken zijn gevoerd door de bekende journalist Leo Fijen en Maria 
van Mierlo. Het boek is zeer toegankelijk en prettig leesbaar. De inleiding en de 

nabeschouwing zijn van de benedictijn Thomas Quartier. Dit nawoord is mijns 
inziens overbodig omdat de lezer daarmee in zijn eigen reflectie over de tekst min 

of meer “gestuurd” wordt. 
  

De prijs bedraagt  € 18,95 en het ISBN-nummer is 9 789492 093400. 

 
Frans Savelkouls 
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