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Werken aan geluk! 
 

Op een zonnige zondagmiddag in het late voorjaar, liep ik door een winkelstraat. 
De zon scheen. Het was druk. Mensen liepen door elkaar heen. Jongeren verdiept 

turend op hun mobiele telefoon. Ouderen voorzichtig kijkend waar ze liepen. 
Kinderen renden achter elkaar aan, zigzaggend tussen mensen door. In de verte 

kwam een kind aan de hand van zijn moeder mij tegemoet. In de andere hand 
hield het meisje een ijsje vast, waar het af en toe aan likte. Druppels gesmolten 

ijs drupten op de grond. Het kind kwam dichter en dichter. Ik keek naar haar. En 
toen ze mij heel dicht genaderd was, stak ze haar handje met het ijsje naar me 

uit. Ze wilde haar ijsje met me delen. Ik lachte naar haar en deed net alsof ik een 
likje van haar ijsje nam. Haar moeder keek vertederd naar haar kind en glimlachte. 

Mensen om ons heen die die tafereeltje zagen, deelden in dit ontroerende moment. 
Ik kon het geluk zien dat straalde op het gezicht van deze mensen. Het kleine 

meisje zorgde voor dit kleine geluksmoment van haar moeder, van mij en van allen 

die zich lieten ontroeren.  
 

Kleine dingen zijn slechts nodig om mensen te ontroeren en hun stemming te laten 
omslaan in een moment van geluk. Zulke momenten kunnen we zelf 

bewerkstelligen door kleine blijken van medeleven naar elkaar toe. In deze periode 
van het jaar, nu we door het mooie weer meer tijd buitenshuis doorbrengen, kan 

dat heel gemakkelijk. Naar iemand zwaaien die je in de verte ziet, als blijk van 
herkenning. Iemand groeten die je met de fiets passeert, kost niets. Een oude man 

met een rollator helpen oversteken, geeft je een goed gevoel. Een luisterend oor 
bieden aan een vrouw die rouwt om het verlies van haar man, geeft kracht. Er zijn 

veel kleine dagelijkse attenties die mensen helpen geluk te vinden. 
 

In de evangelieverhalen in deze periode horen we hoe Jezus mensen nabij is en 
worden verhalen verteld die laten zien hoe Gods Nieuwe Wereld dichterbij gebracht 

kan worden. De verhalen uit de Schrift zijn goede herinneringen om te ervaren wat 
een bron van geluk kan zijn. Ook als wij terugdenken aan plezierige momenten uit 

ons leven of momenten die ons gelukkig maakten, is het alsof je ‘witte 

kiezelsteentjes’ op je levenspad legt. Dan weet je weer dat je zelf kunt bijdragen 
aan geluk en dat het fijn is om te leven. Plezier in het leven en momenten van 

geluk liggen binnen handbereik. Het is er: we kunnen ze vinden in de verhalen uit 
de Bijbel en gelukkige momenten heb je immers al eens meegemaakt.  

Wat kun je doen in deze maand om bij te dragen aan het geluk van anderen om 
zo voor elkaar tot zegen te zijn?                                                        René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER JUNI 2018 
 

Wat de mens gelukkig maakt, komt niet van hemzelf, maar van 
iets dat hem overstijgt. 

 
Augustinus 

 

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:  Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 10 juni 9.30 uur: 10e zondag door het jaar:  
Bezeten. Door wie? 

Lezingen: Genesis 3,9-15 en Marcus 3,20-35 

Voorganger:  Joost Koopmans, osa 

  

Zondag 17 juni 9.30 uur: 11e zondag door het jaar:  
Vertrouwen in de groeikracht 

Lezingen: Exodus 17,22-24 en Marcus 4,26-34 

Voorganger:  Wim Kalb, priester 

  

Zondag 24 juni 9.30 uur: Geboorte Johannes de Doper:  

Gods hand rust op hem 
Lezingen: Jesaja 49,1-6 en Lucas 1,57-66.80 

Voorganger:  René Hornikx, pastoraal werker 

  

Zondag 1 juli 9.30 uur: 13e zondag door het jaar:  

God laat ons niet in de steek 
Lezingen: Wijsheid 1,13-15;2,23-24 en Marcus 

5,21-43 of 5,21-24.35b-43  
Voorganger: Joost Koopmans, osa 

  

 
De bloemen in de kapel van Glorieux op Eerste Pinksterdag 
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Verheug u en juich 
 

Zoals wellicht bekend is bij veel christenen, schrijft de paus niet alleen encyclieken 

waarin hij actuele problemen van de maatschappij analyseert en er een christelijke 
duiding aan geeft, maar daarnaast hij ook pastorale brieven. Men noemt dit 

aanmoedigingsbrieven. De laatste verscheen in april. In deze brief roept de paus op 
tot een heilig leven van alle dag. Hoe kun je op de meest eenvoudige manier God 

dienen? Heiligheid toont zich vaak in hele kleine dingen. De paus koppelt heilig leven 
aan de zaligsprekingen en aan het betonen van barmhartigheid. De wereld met al 

haar problemen nodigt niet uit tot een oprecht christelijk leven. Toch moet de christen 

zijn hart dicht bij God houden en niet bang zijn om goed te doen. Deel gevraagd en 
ongevraagd Gods liefde op straat uit.  

 
 

 
Wat deze paus zo bijzonder maakt, is dat hij in zijn beschouwingen steeds het 

alledaagse leven zo belangrijk vindt. Daar moet de christen barmhartigheid tonen. 
Daar moet hij standvastig en trouw zijn. Als je leeft en handelt zoals hier beschreven 

wordt, dan kom je in een geestelijke ruimte met Jezus. Je komt tot je bestemming 
en dat geeft alleen maar vreugde. Paus Franciscus sluit niemand uit. Hij omarmt je 

en moedigt je aan. Mensen die vooral de leer van de Kerk willen benadrukken zullen 
wel opkijken van dit document.  

De paus is niet bang om twee “vijanden” vande dagelijkse heiligheid te benoemen. 
Dat zijn de klassieke moeilijke begrippen gnosticisme en pelagianisme. Hij bedoelt 

daarmee dat geloven alleen voor ingewijden zou zijn die strenge regels hanteren en 

dat heilig leven alleen voortkomt uit heel goed je best te doen. Nee, zegt de paus, 
we moeten onze eigen beperktheid zien en zo Gods genade in ons laten werken.   

Bij alles wat deze paus zegt en doet, krijg je zin om leerling van de Heer te worden 
en daarbij niet bang hoeft te zijn voor je eigen woorden. 

 

Dolf van der Linden, osa 
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Mgr. De Korte over “De Toekomst van de Kerk” 
 

In onze vorige editie heeft u de eerste samenvatting kunnen lezen van de discussie 

met Mgr. De Korte na zijn lezing op 7 maart in het kerkje op de Fazantlaan. 

Onderstaand het tweede deel van de discussie. 

 

Carla Piscaer: U  heeft gesproken over het teruglopende aantal priesters, diakens en  

pastoraal werkers. Ik mis in uw verhaal wat het bisdom daar aan doet. Want we 

zullen toch inspirerende mensen moeten hebben, die voor kunnen gaan.  

Mgr. de Korte: Ja, dat is natuurlijk een heel spannend thema, namelijk de voortgang 

van het geloof. Herders hebben we maar een beperkt aantal. Dat geldt voor alle 

bisdommen. Je kunt nog beter gaan vissen in de vijver: buitenlandse priesters, meer 

pastoraal werkers aanstellen, meer diakens proberen te krijgen, meer gelovigen 

proberen te trekken als zware vrijwilligers rondom de pastorale teams.  

 

Carla Piscaer: Wat doet u concreet hieraan? 

Mgr. De Korte: Ik denk over alle genoemde mogelijkheden. Ongeveer 10% van onze 

priesters komt al uit het buitenland. We zijn een wereldkerk dus we zijn hier niet op 

tegen maar we weten ook dat het qua taal, cultuur, soms heel lastig is. Ook pastoraal 

werkers zijn welkom, voor zover er financiën zijn. Diakens, gehuwde diakens en 

natuurlijk ook de training van mensen uit de parochie heeft de aandacht.  

 

Carla Piscaer: Maar zit dat ook actief in uw beleid? 

Mgr. De Korte: Jazeker, ik ben nu bezig met het grootseminarie 2.0. Het gaat waar-

schijnlijk lukken om vanaf september een catechese-opleiding op het Sint-Jans-

centrum te openen. Om te zorgen dat er ook mensen geschoold worden om als 

“zware vrijwilliger” onbezoldigd een deel van de taken rond de catechese van het 

pastoraal team over te nemen.  

 

Harrie Meelen: Mogen dat in de toekomst naast herders ook herderinnen zijn? 

Mgr. De Korte: Pastoraal werksters hebben we al, maar het is niet te verwachten dat 

er vrouwelijke priesters komen. Paus Johannes Paulus heeft de discussie hierover in 
1996 stilgelegd en ik verwacht niet dat de Kerk daar, kijkend naar de ontwikkelingen 

in de wereldkerk, verandering in zal brengen. Als er iets gaat veranderen rond dit 
thema dan is dit vermoedelijk rond de gehuwde mannen.  Paus Franciscus wil laten 

onderzoeken of het mogelijk is om hiermee een proef te nemen. Dit komt vooral 
voort uit vragen van bisschoppen uit de Derde Wereld die zeggen: we hebben een 

eucharistische kerk, maar we kunnen in onze geloofsgemeenschappen nauwelijks 
eucharistie vieren, want er zijn geen priesters. Dus áls er iets gaat veranderen in de 

wereldkerk, dan zou dit denk ik de eerste verandering zijn. Maar vrouwelijke priesters 
is niet te verwachten alleen al uit continuïteitsoverwegingen. Paus Franciscus zal 

alleen al uit continuïteit met zijn voorgangers daar niet snel aan denken. U kent 

misschien de uitdrukking: de kerk ademt op twee longen: de westerse en oosterse 
christen. 
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Johannes Paulus II was erg betrokken bij de Kerk in het oosten. En als er íets is dat 

voor de Kerk van het oosten onbespreekbaar is, dan zijn het vrouwelijke priesters. 

Het is nog ingewikkelder. Alle christelijke kerkfamilies worden emotioneel gespleten 

door minstens twee thema’s: het vrouwenambt en de homoseksualiteit. Kijk maar 

naar de Afrikaanse gemeenschap waar men vrouwelijke priesters zal bestrijden, en 

naar de westerse wereld waar de homoseksualiteit geaccepteerd wordt. En wat zie 

je gebeuren: grote protesten in de Afrikaanse gemeenschap. En dat zou in onze Kerk 

ook gebeuren. Wij praten heel sterk vanuit een westerse inslag en vanuit Nederland, 

vanuit een liberale cultuur. En we zijn allemaal beïnvloed door wat er de laatste 

vijftig jaar in onze cultuur gebeurd is.  Ik vermoed dat veel Nederlandse katholieken 

vrouwelijke priesters zouden accepteren. Maar in wereldverband zou dat tot enorme 

conflicten leiden.  En dat geldt ook voor homoseksualiteit.  

 

 

 

 

 

Harrie Meelen: Als ik met jongeren praat dan hoor 

ik die zeggen: Die kerk van jou, pak daar maar mee 

in want die hele problematiek rondom seksualiteit, 

die stamt uit de tijd van Paulus de zesde.” En er 

vinden op medisch gebied ontwikkelingen plaats 

die natuurlijk nooit voorzien konden worden. En 

daar leeft iedereen nu mee.  Dat is toch eigenlijk 

een beetje schizofreen dat de Kerk op die gebieden 

niet geleidelijk andere standpunten durft in te 

nemen.  

 

Mgr. De Korte: Ja, ik weet van enorme spanningen,  
als het gaat om medische kwesties, ongehuwd 

samenwonen, homoseksualiteit, euthanasie, dat 

soort problemen. Daar zitten enorme spanningen.  

Maar iedere mens moet wel verder met zijn leven. En zo zullen ook de meeste 

pastores reageren. Dus, in de beslotenheid van het pastorale gesprek, is altijd meer 
mogelijk dan wij denken. Niet dat we dan gelijk de leer gaan veranderen, wel dat 

iedereen met zijn leven verder moet kunnen. Die spanning heb ik ervaren rond de 

teruggetrokken viering van de Kathedraal. Dat was heel lastig. Ik moet ook de band 
met mijn verontruste priesters handhaven. Maar ik blijf wel streven naar een meer 

inclusieve Kerk waarin ook homoseksuele mensen beseffen dat ze door God bemind 
worden. Maar die spanning van de leer van de Kerk, gebaseerd op de eeuwenoude 

tradities -trouwens ook in het Jodendom en de Islam aanwezig-  en het moderne 
levensgevoel, de liberale cultuur waarin we leven, die spanning moeten we 

uit zien te houden. Meer kan ik er niet over zeggen. We blijven ernaar streven dat 

mensen bij het hart van het evangelie, namelijk bij de persoon Jezus Christus, 

terecht komen. 

 

Anita van der Kam 
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 God, verborgen en nabij 
 

In een redactievergadering van de Kerk-Krant, in het voorjaar van 2018, hadden 

we het over de ‘sprakeloosheid van gelovigen’. Een thema dat steevast voorbij 
komt in de lezingen van bisschop Gerard de Korte. We vroegen ons af over welke 

sprakeloosheid het ging. Sprakeloosheid over God? Sprakeloosheid over Jezus 
Christus? Sprakeloosheid over ons eigen geloven in God die alle mensen nabij is 

en zichtbaar geworden in het optreden van Jezus Christus? 

 
Sprakeloosheid over God! Nee, over God kunnen we enkel getuigen. We kunnen 

getuigen over de wijze waarop God een rol speelt in ons leven. Van bisschop Jan 
Bluyssen is de uitspraak, eerder zijn getuigenis, dat God voor hem “lucht” is. 

Hiermee wilde hij zeggen dat hij niet kon leven zonder te ademen en net zo min 
kon hij als gelovige leven zonder God. Voor zijn lichaam was lucht noodzakelijk. 

Voor zijn ziel was God noodzakelijk. 
 

In mijn optiek kan ik als gelovige slechts getuigenis afleggen in woord en daad 
waar ik God in mijn leven ontmoet en hoe God mijn leven richting geeft. Als zeker 

ervaar ik het dat God er is, om mij geeft, met mij begaan is. Ook als ik me alleen 
voel is de Enige er. Vaak concreet in mensen die als engelen voor me zorgen. 

Soms zijn het engelen van mensen waarvan ik het helemaal niet verwacht. De 
glimlach van een kind, de aanwijzing van een man, de bemoediging van een 

vrouw, de hulp van een vreemdeling, de begroeting van een ontheemde. In 

mensen ervaar ik dat God me nabij komt. Een ding blijft, het verlangen om voor 
anderen zo goed als God te zijn. 

 
Zo kwam ik jaren geleden het volgende getuigenis tegen van de Nederlandse 

karmeliet en exegeet, Carlos Mesters, die zijn hele leven in Brazilië heeft gewoond 
en gewerkt. Hierin getuigt hij dat leven met God een zoekproces is. Soms even 

komt een mens in de buurt van wie God zou kunnen zijn. 
 

‘Voor mij’,  schrijft Carlos, ‘bestaat bidden hoe langer hoe meer in het zoeken naar 
het Gelaat, verborgen in het verscheurde leven van de mensen. De feiten van het 

leven, de gebeurtenissen van elke dag, de dingen die plaatsvinden op de wereld, 
dit alles is voor mij een gebroken schilderij, uit elkaar gevallen in ontelbare 

stukken, waar geen verband noch eenheid tussen te zien is. Het Gelaat dat er op 
stond afgebeeld, is niet meer herkenbaar. Het schilderij was al gebroken toen ik 

geboren werd. Ik heb het nooit héél gekend. Ik ken het Gelaat niet. Ik heb het 

nooit gezien. Maar toch weet ik dat het bestaat, want ik zie nog zijn trekken, 
verscheurd en geschonden, in die brokstukken van het leven. Het moet een heel 

mooi Gelaat zijn, want, zelfs verscheurd en geschonden, zijn zijn trekken nog zo 
rustig, zo gelaten en zo aantrekkelijk, dat ik er heimwee van krijg. 

Veel mensen zijn bezig, op verschillende manieren, om het schilderij te herstellen. 
Ik weet niet te zeggen of zij dat doen omwille van het schilderij op zich of omwille 

van het Gelaat. Toen dacht ik bij mezelf: ik ga meedoen en proberen dat 
verscheurde leven weer heel te maken. Ik wil dat Gelaat zien, dat me zo aantrekt. 
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Soms lijkt het me alsof we er bijna mee rond zijn, en dan bekruipt me steeds de 
gedachte: ik moet dat Gelaat al eens eerder gezien hebben, maar ik weet niet 

meer waar noch wanneer. Zoiets duurt echter altijd maar heel even. Dan valt 
alles weer uit elkaar, en blijf ik weer met de brokstukken zitten. Toch blijf ik 

doorgaan, samen met de anderen, zoekend naar de ontbrekende stukken. Tot nu 

toe ben ik er niet in geslaagd. Maar iets zegt me dat dat een keer zal gebeuren. 
En dat zal - zo verzeker ik je - de gelukkigste dag van mijn leven zijn. Want in 

dat Gelaat zit de sleutel van het leven, de zin van ons bestaan en van onze strijd 
voor een betere wereld. Ik wil dat Gelaat zien dat me zo aanstaart en aantrekt 

vanuit de brokstukken van het leven.’ 
 

 
Ontelbare kunstenaars zijn op zoek gegaan naar het Gelaat van God 

 

Om over na te denken: Op welke wijze ervaart u God in uw leven? Is het nodig 
en gewenst dat we hele discussies houden over God? Inspireert een getuigenis 

over God ons niet veel meer? En zou het afleggen van een getuigenis over ons 
gelovig omgaan met God niet behulpzaam zijn voor de toekomst van de 

Augustinus-gemeenschap? 
 

René Hornikx 
 

Even geen Kerk-Krant 
 

De redactie van de Kerk-Krant houdt, zoals gebruikelijk, even een 

vakantiepauze om weer nieuwe inspiratie op te doen. De eerstkomende krant 

zal op 26 augustus verschijnen. Deze onderbreking hoeft u er niet van te 
weerhouden om ons uw teksten, gedichten, gedachten, foto’s, ideeën en wat al 

niet meer toe te zenden. Aarzel niet, onze brievenbus heeft heel veel ruimte. 
De redactie wenst u een mooie zomer toe. 
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Boekbespreking: Rebible 

 

Na twintig eeuwen bijbelonderzoek en 
exegese is me daar opeens Inez van Oord 

die ons komt vertellen hoe het allemaal 

zit. Onder de vreselijke titel Rebible -hoe 
krijg je het in het Nederlands taalgebied 

uit je toetsenbord- babbelt ze 239 
bladzijden vol met quasi-diepzinnigheden 

over enkele bijbelverhalen.  Nou ja, 239 
bladzijden is wat veel gezegd. De helft 

van het boek bestaat uit afbeeldingen en 
de tekstpagina’s kennen zo’n royale 

bladspiegel en zoveel wit tussen de regels 
dat de echte tekst in kwantitatief opzicht 

nogal mager is. Het boek is uitgeroepen 
tot het beste spirituele boek van 2017 

wat op zich opvallend is. Deze 
uitverkiezing doet vermoeden dat er in 

2017 op spiritueel gebied niets bijzonders 

in Nederland verschenen is. Het zal wel 
de uitgekiende marketing geweest zijn 

die haar deze onderscheiding heeft doen 
krijgen. 

 
 De schrijfster heeft zich laten bijstaan door haar broer Jos, een theoloog. Jos, 

die in het boek consequent als broer wordt aangesproken (broer, wat vind jij 

hiervan?) zorgt voor enkele interessante gedachten. Maar daarmee is al het 
positieve wel verteld. Het boek is ook een soort reisverslag. In het hoofdstuk 

Mozes en de tien geboden bijvoorbeeld gaat het na het verhaal over de jeugd 
van Mozes voornamelijk over het toeristische bezoek aan de berg Horeb. Alles 

gelardeerd met foto’s uit het familiealbum van de familie Van Oord. De tien 
geboden zelf blijven onbesproken. Leuk voor het eigen familiearchief maar 

waarom anderen daarmee lastig vallen? 
 

Het taalgebruik van Inez van Oord doet vermoeden dat het  boek bestemd is 
voor jonge mensen. Het veelvuldig gebruik van Engelse woorden waarvoor in 

het Nederlands goede equivalenten bestaan en formuleringen als opnieuw popte 

dat woord op in mijn gedachten doen mij griezelen. Maar dat is persoonlijk. 
 

Rebible, Ontdekking van vergeten verhalen kost € 19,90 en heeft als ISBN 9 
789021 566320  

 
Frans Savelkouls 

 
(Met dank aan Kees voor het lenen van het boek) 
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Ontmoeting onderweg 
 

Op onze wegen naar Emmaüs, laten we ons raken door de ontmoetingen met 

anderen,  laten we ons raken door de ontmoeting die ons leven een ommekeer 
geeft. Klaar om de avontuurlijke weg te gaan? 

 

 

Daar waren ze 
Op weg 

Verdrietig en moe. 
Ze liepen in stilte 

Met hun hoofd vol gedachten. 

Zo vol 
Zo in beslag genomen 

Dat ze Hem niet hoorden aankomen 
Dat ze Hem niet eens herkenden aan Zijn stem. 

 
De ogen verblind 

Door woede en verdriet, 
Herkenden ze hem niet. 

 
Wat zijn ze zwaar, de stappen van de wanhoop! 

 
En als Hij ze niet tegemoet was gekomen 

Hoe diep zouden ze dan gezonken zijn? 
 

De weg is lang tot aan Emmaüs 

Op de weg van eenzaamheid! 
Maar het Woord begeleidt hen 

En wanneer ze zeggen dat het laat wordt 
Dat de dag ten einde loopt 

En Hij zegt hen “dat Hij zag dat het goed was” 
Dan staan hun harten in vuur en vlam. 

En als bij het breken van het brood 
Hun ogen eindelijk opengaan 

Begrijpen ze 
Dat ze de Hoop niet voor zichzelf kunnen vasthouden. 

 
En daar gaan ze weer op pad, 

Ze nemen de weg terug, 
Naar Jeruzalem. 

Voor een nieuwe toekomst 

Onverwacht. 
 

 
Simone Bartelds-Lathuilière 
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   Lekenpraat XXIX 
 

Over de doden niets dan goeds. Zeker als het heiligen betreft. En al helemaal als het 

gaat om de naamgever van onze geloofsgemeenschap. Toch zal ook over Augustinus 

een kritische noot gekraakt moeten worden wanneer we het onderwerp van vandaag 
bespreken. Een onderwerp dat zich aanbood nu onze bisschop onlangs benadrukte 

dat het priestertekort nijpend is geworden. Een uitspraak die ik graag nader wil 
beschouwen met een krantenartikel voor me waarin een uitgetreden priester verhaalt 

over zijn jarenlange innerlijke strijd, ontstaan door de celibaatsverplichting waar de 
R.K. Kerk nog altijd aan hecht. Zonder dat dat instituut nu eindelijk eens beseft dat 

misschien niet het celibaat, maar toch zeker wel de verplichting daartoe op de schop 
zou moeten. Want die verplichting kan mijns inziens niet losgezien worden van de 

ronduit negatieve houding van de Kerk tegenover vrouw en seksualiteit. En bij de 
zoektocht waar dat negativisme ontstaan is, ontkomen we niet aan wat de kerkvaders 

in de eerste eeuwen na Christus te melden hadden over erfzonde en zondebesef. 
 

                   
                                         Paulus                                               Augustinus 

 
Grasduinend in allerlei brieven van Paulus, in Augustinus’ De Civitate Dei en 

verschillende commentaren daarop van mensen van allerlei gezindten moet de 
conclusie luiden dat door alle eeuwen heen er sprake is van opvattingen en decreten 

die vrouwen  en seksualiteit koppelen aan erfzonde en zonde in het algemeen. Over 
de hoogst kwalijke gevolgen die dat heeft gehad voor de mensheid hoef ik hier, denk 

ik, niet uit te weiden. Wel wil ik erop wijzen dat de gevolgen van deze voortdurende 
negatieve benadering niet alleen in mijn jeugd nog goed merkbaar waren, maar ook 

thans nog lang niet zijn verdwenen. Wat te denken van de autochtone politieke partij 
die onlangs haar 100 jarig bestaan vierde “waar vrouwen nog steeds achter het 

aanrecht thuis horen”. Of de allochtone religieuze stroming die in het Nederland anno 
2018 pleit voor vrouwenbesnijdenis. Zo bestaan er dus ook nu nog meningen op dit 

gebied, zo abject dat zelfs Voltaire er wellicht nog moeite mee zou hebben gehad. En 
die was , als bekend, wel heel ruimhartig op het gebied van de vrijheid van 

meningsuiting. 
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Maar laten we niet in mineur raken door minder fraaie onderdelen van de 
geschiedenis van de mens. Er zijn immers heel andere uitspraken bekend van 

Augustinus die wel een zegen voor de mensheid genoemd mogen worden. “Tolle 
lege” (neem en lees), de uitnodiging om zelf uit te zoeken hoe het zit, “Ga eensgezind 

op weg naar God, éen van hart en éen van ziel”, zoals de eerste christelijke commune 

leefde, “Accepteer onderlinge verschillen”, onontbeerlijk willen we in vrede samen-
leven. Zo kwamen uit zijn mond nog vele andere aansporingen die ertoe hebben 

geleid dat  in later eeuwen augustijnen zoveel leken hebben kunnen bezielen via hun 
kloosterkerken en scholen. Via daar aangeleerd kritisch denken kan  vroeg of laat 

zomaar duidelijk worden wat Augustinus met “Zoals wij zelf zijn, zo zijn de tijden” 
exact bedoelde. Dat wij , vasthoudend aan wat tweeduizend jaar geleden plaatsvond, 

in onze zoektocht naar God elkaar kunnen bemoedigen en helpen door te focussen 
op de kern van de boodschap. Met verwerping van onnodige ballast. 

 
En dan kom ik terug op het probleem van de eerste alinea. Het celibaat – een woord 

dat Jezus nooit in de mond heeft genomen -schijnt ergens in de twaalfde eeuw 
verplicht te zijn gesteld en dan notabene nog met motieven die meer met geld en 

macht dan met kuisheid van doen hadden-. Dus waar praten we eigenlijk over? 
“Men” had er moeite mee dat teveel kerkschatten terecht kwamen bij de vele 

nazaten van al dan niet gehuwde pausen, bisschoppen en lagere clerus. Sommige 

bronnen melden dan ook dat er politieke spelletjes zijn gespeeld waar de “waarheid” 
van de argumenten van de voorstanders met wat korreltjes zout genomen moet 

worden. En de ondergeschikte positie van de vrouw in de vierde eeuw na Christus  -
en lang daarvoor en daarna- is gemakkelijk te verklaren vanuit cultuur-historisch 

perspectief. Logisch dat er ten tijde van Augustinus dus geen sprake was van een 
vrouw als priester. Maar om deze opvatting te handhaven tot op de dag van vandaag, 

zoals het Vaticaan meent te moeten doen, vind ik betreurenswaardig en niet langer 
aanvaardbaar. Gebleken is al lang en breed, bijvoorbeeld in de Anglicaanse Kerk of 

bij de Oud-Katholieken in ons land, dat vrouwen minstens even geschikt zijn als 
welke mannelijke priester dan ook. 

 
Gelukkig dan te kunnen concluderen aan het slot van dit verhaal dat er veel goeds 

te melden valt over de heilige Augustinus. Want het is geen toeval dat in onze 
gemeenschap, waarin zovelen actief zijn juist vanuit Augustijnse spiritualiteit, een 

pioniersrol binnen de R.K. Kerk wordt vertolkt als het gaat om de hier aangeroerde 

kwesties. Oppassend dat we niet vervallen in zelfgenoegzaamheid, mogen we 
constateren dat we, met respect voor de traditie, eigentijds gelovend er in slagen 

om essentie en overbodige regels uit elkaar te houden. Waarbij we willen 
benadrukken  dat de boodschap van Christus vraagt om actie, om navolging die niet 

beperkt blijft tot het delen van het brood in de zondagse viering. Maar dat we zoveel 
mogelijk dienen te handelen zoals Hij deed. Een opdracht die onze pet (bijna?) te 

boven lijkt te gaan. En die dus al moeilijk genoeg is. Zonder dat we ons ook nog druk 
zouden moeten maken of de eucharistieviering geleid moet worden door een man of 

een vrouw. Gehuwd of ongehuwd. Het was tweeduizend jaar geleden geen probleem 
en hoeft, zoals  onze acht voorgangers wekelijks aantonen, dat nu evenmin te zijn. 

                                          
Gert Dirksen 
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Inspiratie: Adem van de Geest 
 

Verslag van de pinksterviering door Linda Derksen 
 

Hoe komt een idee tot stand? Het is de eerste vraag die zangeres Mathilde Santing 

zingt in het lied Inspiratie, dat wij als proloog voor de pinksterviering hebben 
uitgekozen. Wij worden op het boekje de ‘Liturgiegroep ad hoc’ genoemd. De 

jongerengroep ligt (hopelijk maar tijdelijk) stil. Onze agenda’s zitten zo vol en de term 
jongeren dekt eigenlijk de lading niet. Als leden van deze geloofsgemeenschap willen 

we wel onze bijdrage blijven leveren aan hoogmissen. Iedereen is welkom om zich 
voor een volgend feest bij ons aan te sluiten. We kwamen dit keer in klein comité 

samen bij Joost Koopmans in Nijmegen om de viering mee samen te stellen en 
tegelijkertijd te praten over ons geloof en wat ons inspireert.  

 

    
                  Tijdens het intredelied                                            Welkomstwoord 

 
Tijdens mijn werk als schrijvend journaliste bijvoorbeeld, laat ik wat ik gehoord en 
gezien heb het liefst even bezinken. Ik maak zo ruimte om er bij stil te staan, scheid 

het kaf van het koren en houd over wat het delen waard is. In mijn hoofd ontstaan 
dan als vanzelf de lijnen hoe ik het verhaal op papier wil zetten. Na de viering op 

pinksterzondag sprak ik via een chatprogramma met een buitenlandse vriend. Voor 
het eerst, hoe symbolisch, tikte hij tussendoor ook woorden in het Nederlands. Hij 

vertelde dat hij gestart is met het leren van de taal omdat hij binnenkort als 
arbeidsimmigrant naar Nederland wil komen. Hij is werkloos en heeft in eigen land 

geen uitzicht op een baan. ‘Een moeilijk en triest besluit. Het voelt alsof ik al twee jaar 
slaap en ik hier de sleutel om wakker te worden niet kan vinden. Het is de hoogste tijd 

om iets te veranderen.’ Ondanks de omstandigheden brandt het vuur weer in hem en 

is hij er klaar voor om een nieuwe adem te ontvangen. Dat vind ik inspirerend! 
 

In onze participerende gemeenschap hebben we de oproep om hierover na te denken 
natuurlijk ook bij u neergelegd. Op de vraag van Joost Koopmans waar wij gelovigen 

door geïnspireerd worden, kwamen mooie antwoorden binnen. Een greep daaruit. ‘Ik 
word geïnspireerd door onze zondagse vieringen. Zij verhalen van een geloof dat niet 

van bovenaf wordt opgelegd maar bron van leven kan zijn voor elke mens’, schreef 
iemand. 
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De voorbeden 

 

Een ander deelde: ‘Wij zochten ongeveer vijf jaar geleden iets meer dan huisje, 

boompje, beestje in het leven en dat vonden wij in de Geloofsgemeenschap 
Augustinus. In de kapel van Glorieux inspireert het me om even stil te staan bij 

het dagelijkse leven en er dankbaar voor te zijn. Ik vind het ook inspirerend dat 

we elke zondag een andere voorganger hebben, elke week andere gedachten en 
inspiratie om de week door te gaan. Bravo.’ En de volgende schreef: ‘Waar ik de 

meeste inspiratie aan ontleen is de wekelijkse preek. Er wordt altijd wel iets gezegd 
waar ik mee vooruit kan.’ Weer een ander: ‘Het mezelf steeds blijven bevragen. 

De wekelijkse vieringen met overwegingen in een eigentijdse taal en uitleg van 
Bijbelse teksten, helpen mij daarbij.’ 

 

 
Ons steunkoor 
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De één haalde teksten van Augustinus en liederen van Huub Oosterhuis aan als 

inspiratiebron, de ander noemde dan weer meditatie, stilte, de levende natuur en 
dansen. Het schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt werd genoemd, het 

nieuwe boek ‘Ongelofelijk’ van Yvonne Zonderop en een contemplatie van Antonio 
de Mello. ‘En mensen die naar elkaar omzien, die voor elkaar zorgen zoals 

mantelzorgers en vrijwilligers op velerlei gebied.’ Zoveel mensen, zoveel wensen. 
En juist dat onderscheidende van de Geloofsgemeenschap Augustinus werd 

aangestipt. ‘Ik vind het daar net iets menselijker dan in de meeste katholieke 

kerken.’ Er kwam zelfs een kritische noot binnen van iemand die teleurgesteld is 
in kardinaal Eijk en de conservatieve katholieke kerk. ‘Met alleen lettergeleerdheid 

inspireer je mensen niet.’ Maar ook de dialoog werd benoemd: ‘Ook heel 
inspirerend vind ik het nadenken over onze geloofsgemeenschap en hoe we die 

goed vorm kunnen geven. Vandaar dat we de contacten met andere 
geloofsgemeenschappen graag onderhouden.’ 

 

     
             Het binnenbrengen van de gaven                       “De Heer zegene en beware U” 

 

Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om zijn of haar inspiratie 

met ons allen te delen. En aan iedereen die, met een rood accent in de kleding (de 
liturgische kleur die staat voor de Heilige Geest), naar deze Pinksterviering is 

gekomen. Om de getuigenis van Jezus’ leerlingen aan te horen en te bidden om 
de zeven gaven van wijsheid, kennis, geloof, geneeskracht, profetie, onderscheid 

en enthousiasme. In zijn overweging vertelde Joost Koopmans een herkenbaar 
verhaal over een priester die vastliep in deze drukke tijd. Hij kwam er zelf niet uit, 

maar voelde dat de adem van de Geest opnieuw bij hem werd ingeblazen. Die 

kracht van de Geest, onze inspiratie, bliezen we ook over elkaar uit tijdens het 
slotlied. Dat we extra stoelen moesten bijzetten en na afloop veel koffie en thee 

konden schenken, geeft onze gemeenschap veel inspiratie om enthousiast op deze 
weg door te gaan. 
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Kardinaal bekritiseert de paus 
 

Nadat de Kerk decennialang behoudende en op restauratie gerichte pausen heeft 

gekend, is de keuze van paus Franciscus als nieuwe opperherder een verademing 

gebleken voor gelovigen die de Kerk als juridisch instituut verafschuwen. Kardinaal 
Eijk maakt de paus nu het verwijt te tolerant te zijn. 

  
In een publicatie in een Amerikaans tijdschrift heeft de kardinaal kritiek geuit op 

de paus omdat hij geen standpunt inneemt in een meningsverschil binnen de Duitse 
bisschoppenconferentie en de besluitvorming aan de conferentie zelf overlaat. De 

paus wil de bevoegdheden van de curie in leerstellige, morele en pastorale kwesties 
inperken ten gunste van de lokale bisschoppenconferenties. “Heilzame 

decentralisatie” noemt de paus dat. Onaanvaardbaar in de ogen van de Utrechtse 
kerkvorst. De paus geeft daarmee in zijn ogen een deel van zijn gezag prijs hetgeen 

zal leiden tot het aantasten van de uniformiteit van de Kerkelijke leer waarmee de 
eenheid binnen de Kerk op het spel komt te staan. De aartsbisschop gaat aan het 

eind van zijn betoog zelfs zover dat hij suggereert dat de paus de verpersoonlijking 
van de Antichrist zou kunnen zijn. 

 

Kardinaal Eijk heeft veel kritiek gekregen op zijn uitlatingen. Zijn oud-medewerker 
Peter Vermaat stelt in een open brief een aantal vragen aan de kardinaal. Met een 

beroep op de monnik Benedictus vraagt Vermaat sinds wanneer het de gewoonte 
is om binnen de geloofsgemeenschap je meerdere in het openbaar af te vallen. 

Doelend op de discussie tussen de Duitse bisschoppen vraagt hij zich af of het 
binnen de traditie van de Kerk niet gebruikelijk is om je niet te bemoeien met het 

pastorale beleid van een andere kerkprovincie. Vermaat stelt dat Christus altijd uit 
is op vrede en verzoening en dat hij deze houding ook bij de paus bespeurt. Doelend 

op de inhoud van het Duitse meningsverschil dat gaat over het ter communie gaan 
van gescheiden en hertrouwde gelovigen  koppelt hij hier de vraag aan of het niet 

een verkeerde stellingname is om mensen in nood alleen maar de leer van de Kerk 
voor te houden.   

 
Wilt u meer hierover lezen, ga dan naar de websites: 

www.deroerom.nl/pagina/3841/eijk:_de_antichrist_is_nabij!   

www.deroerom.nl/pagina/3864/open_brief_aan_kardinaal_eijk    
www.deroerom.nl/pagina/3872/mariënburgvereniging_stuurt_ope 

 
Tenslotte nog dit. Misschien moet de eminentie eens uitgenodigd worden om op 

zondagmorgen in Glorieux een viering mee te maken. Dan kan hij mee voelen wat 
het is om zonder voorbehoud van afkomst, verleden of opvattingen met elkaar te 

vieren. In pluriformiteit, om maar eens een geliefd woord van één van zijn illustere 
voorgangers, Bernardus Alfrink, te gebruiken.                           Frans Savelkouls 

 
 
 
 

Citaat uit de overweging van Joost Koopmans op Eerste Pinksterdag 
 

“….en een kamergeleerde kardinaal kan het niet hebben dat zijn opperherder 

naar de stal en de schapen ruikt …..” 

http://www.deroerom.nl/pagina/3872/mariënburgvereniging_stuurt_ope
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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 26 augustus. Sluitingsdatum 

voor kopij is 13 augustus. 

 

Ziekenbezoek en ziekencommunie 

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

Elskuypers41@gmail.com.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. 

Missiemarkt 

Graag wil ik jullie allen van harte uitnodigen voor de Missiemarkt in de refter van Huize Glorieux op 19 juni van 

14:30u tot 16:30u. Ieder jaar zamelen de zusters geld in voor een goed doel door middel van een markt. We 

verkopen dan tweedehandsspulletjes van de zusters, handwerkjes, zelfgemaakte kaarten, koffie, thee en iets 

lekkers. En er is ook ieder jaar een rad van fortuin met mooie prijzen. Al het geld dat wordt opgehaald gaat 

naar het goede doel. 

Dit jaar is de keus gevallen op WereldOuders. WereldOuders vindt dat ieder kind recht heeft op verzorging, 

onderdak, onderwijs en medische zorg zodat de kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. De 

missie van WereldOuders is om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren 

zodat zij de mogelijkheid krijgen om de armoedespiraal, die generatie op generatie wordt doorgeven, te 

doorbreken.Via deze link kunt u meer informatie vinden over Wereldouders: https://wereldouders.nl/ 
 
 

mailto:uypers41@gmail.com.nl
https://wereldouders.nl/

