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Leef vanuit je hart 
 
In mijn studententijd (jaren zeventig vorige eeuw) volgde ik colleges over de filosofie 

van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Het was in die periode dat 
hij een lezing kwam verzorgen in Leuven. Klein van gestalte stond hij voor het 

spreekgestoelte samen met zijn vrouw. Beiden even groot. Hielden elkaars hand vast. 
Nadat hij was voorgesteld lieten ze elkaars hand los en zij ging tegenover hem zitten op 
de eerste rij.  

Ik was gefascineerd geraakt door zijn denken. Vooral de idee dat het gelaat van de 
ander een ethisch appèl op ons doet. Of anders uitgedrukt dat je in de ogen van de 

ander God ziet. Het heeft me altijd doen denken aan een tekst uit het boek Exodus 
33,11: ‘De Heer sprak persoonlijk met Mozes, net zoals iemand spreekt met zijn vriend.’  

Ik beluister hierin een spreken van mens tot mens, zoals een vriend spreekt met een 
vriend, van hart tot hart. Het spreken van hart tot hart, van binnenuit, niet omdat het 
van hogerhand moet, heeft me altijd gefascineerd. Deze manier van communiceren doet 

een mens verlangen en geeft vertrouwen. 
Levinas stond te spreken alsof hij persoonlijk tot iedereen in de zaal sprak: betrokken, 

mens nabij. Zoals hij denkt, zo stond en sprak hij. 
Enkele jaren later had ik een gesprek, voorafgaand aan mijn benoeming als pastoraal 
werker, met bisschop Jan Bluyssen (1926-2013). Het werd eveneens een innemend 

gesprek. Pastoraal bewogen, plaatste hij de mens boven de wet. Een uitspraak van hem 
over God draag ik mijn leven lang mee: ‘God is lucht voor mij’. Zonder adem kan een 

mens niet leven. Zonder het Woord van God verkommert de ziel, enthousiasme 
verdwijnt, en de wet staat dan snel boven de mens. 
 

Deze maand leren we in de evangelielezingen Jezus kennen die eveneens de mens 
plaatst boven de wet. En die levenshouding wordt hem door Schriftgeleerden en 

Farizeeën niet in dank afgenomen. Wie aandacht heeft voor de minste mens weet dat 
pijn en lijden zijn weg kruisen. De religieuze leiders van Jezus’ dagen laten geen 
moment voorbijgaan om Jezus het vuur na aan de schenen te leggen. Hij was zich 

daarvan bewust. Ergens zegt hij tegen zijn volgelingen en ons: ‘Luister goed naar wat ze 
(Farizeeërs) zeggen, maar volg hun voorbeeld niet na’ (vrij naar Matteüs 23,3). In de 

komende weken horen we dat Jezus zijn leerlingen apart neemt om hen te wijzen op het 
feit dat hij veel zal moeten lijden en zij met hem. 
Je hart laten spreken is niet vanzelfsprekend in een wereld die gesteld is op macht, 

prestatie en aanzien. Van Mgr. Bluyssen is bekend dat hij het zwaar te verduren heeft 
gekregen voor zijn pastorale houding die de mens boven de wet stelt. Zijn verdere 

leven, na zijn ontslag als bisschop in 1985, bleef hij zijn pastorale houding trouw als 
volgeling van de weg die Jezus wees. Voor velen was hij ‘de adem Gods’. 
 

René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER SEPTEMBER 2018 
 

Want als je de Heer zoekt, zul je Hem vinden, en als je de Heer 
vindt, zul je Hem ook prijzen.  

Augustinus 
 

 

Zondag 26 augustus 9.30 uur:  21e zondag door het jaar: Bemin, doe 
voor de rest wat je wil  
Bijzonderheid: Augustinusdag 

Lezingen: Jozua 24,1-2a.15-17.18b en Johannes 6, 
60-69 

Voorgangers:  Joost Koopmans, osa 
Annelies Rosier, pastoraal werkster 

  

Zondag 2 september 9.30 uur: 22e zondag door het jaar: Leef vanuit 

een warm hart 
Lezingen: Deuteronomium 4,1-2.6-8 en Marcus 7, 

1-8.14-15.21-23 
Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 9 september 9.30 uur: 23e zondag door het jaar: Ga open! 
Bijzonderheid: ziekenzondag 

Lezingen: Jesaja 35,4-7a en Marcus 7,31-37 

Voorganger:  René Hornikx, pastoraal werker 

  

Zondag 16 september 9.30 uur: 24e zondag door het jaar: Wie ben ik 

voor jou? Bijzonderheid: vredesweek 
Lezingen: Jesaja 50,5-9a en Marcus 8,27-35 

Voorganger:  Dolf van der Linden, osa 

  

Zondag 23 september 9.30 uur: 25e zondag door het jaar: Dienstbaar 
zijn aan de kleine. Bijzonderheid: 

vredeszondag 
Lezingen: Wijsheid 2,12.17-20 en Marcus 9,30-37 

Voorganger: Johan Wolbrink, diaken 

  

Zondag 30 september 9.30 uur: 26e zondag door het jaar: Wie niet voor 
ons is, is tegen ons. 

Lezingen: Numeri 11,25-29 en Marcus 9,38-43.45. 
47-48 

Voorganger: Annelies Rosier, pastoraal werkster 

  

Zondag 7 oktober 9.30 uur: 27e zondag door het jaar: Om de 

hardheid van uw hart  
Bijzonderheid: Wereldmissie kinderen 

Lezingen: Genesis 2,18-24 en Marcus 10,2-12 

Voorganger: Joost Koopmans, osa 
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Sacramenten 
 

Binnen de geloofsgemeenschap Augustinus is ook ruimte om sacramenten te 
ontvangen. Zo heeft diaken Johan Wolbrink binnenkort een doop en zal Sanne 
op zondag 23 september haar eerste heilige communie doen bij hem tijdens 

onze kerkviering. Haar moeder Liselotte Vogels-Verhoeven schreef daarover 
onderstaande bijdrage voor de Kerk-Krant. 
 
Ik wil mezelf en onze oudste dochter Sanne kort voorstellen aan de gemeenschap. Mijn 
naam is Liselotte Vogels-Verhoeven, en samen met mijn man Ronald wonen wij nu 

bijna 10 jaar in de Petrus Dondersstraat. Wij hebben vier dochters: Sanne (9 jaar), 
Elien (7 jaar), Roos (4 jaar) en Kim (2 jaar). Ik ben geboren en getogen in Leiden, en in 

1999 ben ik Werktuigbouwkunde gaan studeren aan de Technische Universiteit in 
Eindhoven. In het eerste jaar van mijn studie ben ik Ronald tegen gekomen. Ronald is 
opgegroeid in Uden en werkt tegenwoordig bij Philips op de High Tech Campus. Na mijn 

studie Werktuigbouwkunde ben ik bij de vakgroep Verbrandingstechnologie 
gepromoveerd. Vervolgens heb ik enkele jaren als project manager in dezelfde 

vakgroep gewerkt. Het was een behoorlijke opgave om met 3 kinderen en 2 uitdagende 
banen alle ballen hoog te houden. En op een gegeven moment had ik genoeg van het 

gehaast en de stress. Het is nu inmiddels bijna 4 jaar geleden dat ik mijn baan 
opgezegd heb om me volledig te kunnen concentreren op ons gezin.  
 

Zowel ikzelf als mijn man zijn in de geest van de katholieke kerk opgevoed. Onze 
oudste twee dochters zijn gedoopt in de St. Catharinakerk in Eindhoven door pastoor 

Koos Gordijn. Toen de pastoor daar vertrok, verloren wij de verbinding met de St. 
Catharinakerk. Een jaar geleden ben ik op uitnodiging van onze buurman, Jacques de 
Klerk, op zondagochtend mee gegaan naar de viering in de kapel van Glorieux. En 

sindsdien kom ik met enige regelmaat en met veel plezier naar de vieringen. De 
kinderen willen op zondagochtend altijd graag mee met mama. Zo ook onze oudste 

dochter Sanne. Ze is nu 9 jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 6. Mijn man en 
ik willen heel graag onze kinderen de mooie en positieve kanten bijbrengen van het 
geloven in God en Jezus. We zijn echt op zoek naar manieren hoe we hier invulling aan 

kunnen geven. Dit kan soms best lastig zijn. Het merendeel van onze eigen familie gaat 
niet meer naar de kerk. En ondanks dat onze kinderen op een katholieke basisschool 

zitten, kennen wij maar weinig ouders die hun kinderen nog het christelijke geloof 
bijbrengen. We zijn dan nu ook heel verheugd dat we samen met diaken Johan 
Wolbrink onze dochter kunnen begeleiden bij haar 1e communie in deze 

geloofsgemeenschap van Augustinus.  
 

Pastoraal werkster Marleen Kremers zegent op zaterdag 15 september in de 
kapel van Glorieux het kerkelijk huwelijk in van Kitty Scholte en Erwin 
Muskens. Kitty legt uit waarom ze hier willen trouwen. 

 
Wij gaan hier naar de kerk en voelen ons thuis in de gemeenschap. Marleen kennen we 

van de jongerengroep. Zij gaat voor in onze gemeenschap, doet dat goed en is van 
onze leeftijd. Verder is park Glorieux een ontzettend mooie plek en hier kunnen wij op 
onze eigen manier voor de kerk trouwen. Wij vinden het mooi dat we het zo kunnen 

vieren, hoewel ik katholiek ben en Erwin niet. Dat is voor ons heel waardevol en het is 

belangrijk te laten zien dat we voor deze normen en waarden staan. 
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‘Heb uw naaste lief is een geweldige evangelische 

opdracht die niet in (wie)rook mag opgaan’ 
 

De Kerk-Krant is mede bedoeld als bindmiddel tussen de leden van onze gemeenschap. In 
dat kader leest u hier met grote regelmaat interviews met mensen die op een of andere 
manier daarin actief zijn. Ditmaal waren we te gast bij een van onze voorgangers, diaken 

Johan Wolbrink, en zijn echtgenote Jacqueline, die gastvrouw en lector bij ons is. De 
ontvangst en de sfeer tijdens  het gesprek  waren,  als verwacht,  hartverwarmend en een 

weergave van hun openhartige antwoorden op onze vragen treft u hieronder aan. 

 

 
 
Je groeide op in een groot boerengezin, Johan. Hoe was dat? 
 

Johan: ,,Ik ben geboren als 15e van 16 kinderen als boerenzoon in de Achterhoek, in 
Didam om precies te zijn. Na mij kwam nog een broertje, Jozef, die timmerman werd. Met 

zo’n aantal kinderen in een gezin leer je al gauw samen delen. Maar we zijn nooit iets 
tekort gekomen. De oorlog was pas voorbij. Uit verhalen van mijn moeder begreep ik dat 
het leven op een boerderij toen het voordeel had dat eten steeds voorhanden was, elke 

mond was gevuld. Zo verzorgde ze menig ontbijt voor Engelse soldaten in de koestal. Na 
de lagere school vroeg ik mijn vader of ik priester mocht worden. Het antwoord was 

duidelijk. Er kon geen sprake van zijn want er moest brood op de plank komen. En dus 
ging ik naar de lagere land- en tuinbouwschool. Daar werd ik geraakt door een frater die 
heel boeiend kon vertellen over werken in de missie. Op mijn 17e deed ik daar iets mee. 

Na een tragische gebeurtenis overigens; de plotselinge dood van mijn vader. Die ’s 
morgens tegen mij zei dat ik moest gaan studeren als ik dat wilde, en ’s middags dood 

werd aangetroffen. Zodat we helaas nooit afscheid van hem hebben kunnen nemen.” 
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En hoe was het bij jou thuis vroeger, Jacqueline? 

 
Jacqueline: ,,Wel enigszins anders dan bij Johan. Ik ben geboren in Brabant, in het kleine 

dorp Ulicoten dat ligt bij Baarle-Nassau. Ik was de oudste van 5 kinderen. Mijn vader had 
een smederij en mijn moeder had een winkeltje overgenomen. In eerste instantie een 
snoepwinkel met kruidenierswaren. Later werd dit uitgebreid met huishoudelijke artikelen. 

De voorloper van Blokker zou je kunnen zeggen.  Al op mijn elfde ging ik naar kostschool, 
dat was heel normaal in die tijd. Mijn ouders hadden er de beste bedoelingen mee. En 

inderdaad heb ik na de 6e klas te hebben doorlopen, daar in Reuver ook de mulo af kunnen 
maken. Daarna wilde ik graag verpleegkundige worden, maar ik moest eerst, zoals zoveel -
voornamelijk- meisjes destijds, thuis komen helpen zolang mijn zus dat niet van me over 

kon nemen. En na jaren bij de nonnen te hebben doorgebracht op die kostschool was ik 
braaf en zei dus ja. Pas op mijn 19e ging ik een interne opleiding volgen en haalde ik mijn 

verpleegkundige A- en kraamdiploma. Waarna ik niet intramuraal wilde gaan werken, maar 
bij een huisarts belandde, waar thuisbevallingen en kleine operaties tot mijn werkterrein 
behoorden. En intussen was ik het dorp, dat ik als benauwend ervaarde, wel ontgroeid. En 

dadelijk willen jullie zeker weten hoe Johan en ik elkaar hebben ontmoet?” 

 
Ja, maar eerst nog even een tussenstap. Op  de site lezen we dat je priester wilde 
worden, maar in de gezondheidszorg terecht kwam, Johan. Hoe kwam dat zo? 

 
Johan: ,,Zielsgelukkig begon ik op mijn 17e aan de priesteropleiding als ‘late roeping’. In 
de ogen van nu een soort contradictie, maar toen begon je daar altijd op je 12e aan. En 

dus begon ik bij de paters Oblaten van Maria toch echt in hun opleidingshuis voor Late 
Roepingen. Twee van mijn broers waren destijds kloosterling en mijn oudste zus heeft haar 

hele leven doorgebracht als zuster in een nonnenklooster. Ik wilde als priester per se naar 
een missieland, maar mijn geplande stage in Suriname werd op het laatste nippertje 
afgeblazen om onduidelijke redenen. Een enorme teleurstelling voor mij omdat ik steeds 

nieuwsgieriger was geworden naar andere culturen in de samenleving en iets wilde 
betekenen voor de arme kant ervan. Grote twijfels volgden en uiteindelijk besloot ik op 

mijn 22e dat ik geen priester meer wilde worden en vond ik werk in de gezondheidszorg. 
Waarom ik geen boer werd? Daar was geen droge kost in te verdienen, een andere broer 
had immers thuis de boerderij al overgenomen. Ik wilde ook met mensen optrekken. Na 

een start met moeilijk opvoedbare kinderen in Nijmegen kreeg ik de raad om een opleiding 
te gaan volgen tot psychiatrisch verpleegkundige. Na de A-opleiding in Geldrop, werd ik  

hoofd verpleging in het Labrehuis in Eindhoven. Daar ging ik ook wel eens voor in Woord- 
en Communievieringen in het weekend en verzorgde ik de uitvaart als een bewoner was 
overleden. De afstand tussen wat op de kansel verkondigd werd en het vaak rauwe leven 

van de mensen die ik daar bijstond, maakte me toen tijdelijk wat minder kerks.” 

 
En is het dan ook dankzij jullie beider werk in de gezondheidszorg, dat jullie 
elkaar gevonden hebben? 

 
Jacqueline: ,,Ja, het was tijdens mijn eerste Zonnebloem-vakantieweek in 1977 dat we 
elkaar ontmoetten. De vonk sprong niet vanaf dag 1 over, we waren allebei op onze eigen 

zoektocht, maar al gauw kregen anderen om ons heen in de gaten dat we elkaar toch wel 
erg aardig leken te vinden.” 
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Johan: ,,Ik was niet bewust uit op een relatie, maar er kwam iets binnen wat ik niet kan 

beschrijven. Na enige aarzeling is het er dus toch van gekomen. We zijn getrouwd in 1979 
en na 40 jaar ben ik nog steeds dankbaar dat ik haar toen tegenkwam. Zij helpt mij het 

diaconaat tot op de dag van vandaag, handen, voeten maar vooral ook kleur te geven.” 
 
We lazen dat je in de palliatieve zorg terecht kwam, Jacqueline. Wat was de weg 

daarnaartoe? 
 

Jacqueline: ,,Zoals gezegd wil ik verandering als iets me benauwt en om de zoveel jaar 
ging ik op zoek naar iets nieuws. Zo werkte ik een tijd op een kraamcentrum in Breda waar 
ik nieuwe verpleegsters opleidde en begeleidde. Vervolgens ging ik in die plaats naar de 

Katholieke Sociale Academie Markendaal. Na een stage in Someren was ik werkzaam in de 
wijkverpleging in Geldrop. Palliatieve zorg had al langer mijn interesse en zo heb ik destijds 

het Hospice de Regenboog mogen opzetten. En tot en met 2014 verzorgde ik cursussen en 
assertiviteitstrainingen o.a. op het R.O.C., het huidige Summa college.” 
 

Hoe precies ben je toch weer ‘meer kerks’ geworden, Johan? 
 

Johan: ,,Na een open gesprek met bisschop Bluyssen besloot ik toch weer actief te willen 
zijn, maar priester worden kon ik niet meer, omdat ik getrouwd was. Alleen diaken worden 
was nog wel mogelijk. Bluyssen zei dat ik juist mijn eigen rugzak mee moest nemen in die 

roeping. En zo ben ik in 2000 – op 30 september, de verjaardag van mijn pa - uiteindelijk 
in de St. Jan met een aantal anderen tot diaken gewijd.” 

 
Jacqueline: ,,Iemand wordt niet alleen diaken. Wij als hun vrouwen vonden het een mooi 
gebaar naast onze echtgenoten naar het altaar te lopen, zoals een bruidspaar doet bij een 

kerkelijk huwelijk.” 
 

Johan: ,,Ja, mooi. Zoals het voor mij was alsof het niet monseigneur Hurkmans maar mijn 
vader was die zijn hand daar op mijn schouders legde. Het voelde alsof hij, van wie ik nooit 
afscheid heb kunnen nemen, daar zei: ‘t is goed zo, mien jong.’  Een heel emotioneel 

moment dus. En daarna heb ik jarenlang zeer prettig kunnen werken onder deken Frans 
Verhoeven. Van hem kreeg ik alle ruimte om te werken in parochies  met  mensen die op 

een of andere manier –soms vol twijfels- op zoek waren naar zingeving in hun leven. 
Mensen snakken naar een luisterend oor, een hand op hun schouder. Echte aandacht en 

geen franjes. Omzien naar elkaar waar nodig. Dat is ook geloven, dat is ook bidden. Ik 
voelde me als een vis in het water. Heb uw naaste lief is een geweldige evangelische 
opdracht die niet in (wie)rook mag opgaan.” 

 
Je bent met emeritaat. Hoe werd je voorganger in Glorieux? 

 
Johan: ,,Met de Augustijnse spiritualiteit was ik zijdelings in aanraking gekomen via het 
Labrehuis dat immers is opgericht door pater Mijnsbergen osa. Maar enkele jaren geleden 

kwamen Jacqueline en ik in de Paterskerk waar we ons thuis voelden en waar ook Ad en 
Lisette Broeken kwamen na de kerksluiting van het Genderdal. Dat echtpaar kenden we 

goed uit die eerdere periode. Zo werden we enthousiast gemaakt voor de overgang naar 
Glorieux. Omdat ook daar mensen boven regels gesteld worden, leek ons dat een goede 
plek. En ik moet zeggen, nu jullie dat vragen, dat het pastoresoverleg onder leiding van 

René Hornikx open en gelijkwaardig verloopt. Het werkt heel inspirerend voor ons allen,  
zo is mijn indruk. Je wordt door elkaar gevoed.” 
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Even iets anders. Onlangs lazen we een bericht in ons blad over Sacred Dance. 

Kun je daar iets over zeggen, Jacqueline? 
 

Jacqueline: ,,Ja, daar kwam ik in het verleden mee in aanraking. Het is een vorm van 
bidden. Een soort meditatie in beweging. Het gaat daarbij om heelheid, om in balans 
zijn. Na mijn ziekte (hersenbloeding, red.) ben ik dankbaar dat ik dat nu weer kan en 

mag doen en daarbij leiding kan geven aan  een tiental mensen op donderdagochtend.” 
 

Hoe zien jullie de toekomst van onze geloofsgemeenschap? 
 
Johan: ,,Ik heb geen glazen bol. Dus is het moeilijk antwoord daarop te geven. Hoe 

komen we aan jongeren? En hebben zij wel behoefte aan onze invulling van de zondag? 
Wel vind ik het belangrijk dat viering en ontmoeting blijven bestaan. Daarbij zal er 

ruimte moeten zijn om alternatieve vieringen aan te reiken. Zoals bijvoorbeeld Paus 
Franciscus deed op Witte Donderdag. Of zoals die ik mocht voorgaan als Consultor 
Spiritualis (Geestelijk Adviseur, red.) van het Gilde St. Catharina zeer onlangs in het 

Evoluon. En vergeten we ook niet dat multiculturele groepen ruimte verdienen voor hoe 
zij graag vieren. Het leven vindt trouwens niet alleen in de kerk plaats. Het gaat om de 

ontmoeting van mensen. We moeten een gemeenschap zijn van mensen die geloven, 
samen delen  en niemand uitsluiten. Bij zo’n kerkgemeenschap willen we graag horen.” 
En onder verwijzing naar wat ons allen zo aantrok in de gebruikelijke welkomstwoorden 

van Joost Koopmans in de Paterskerk, ‘welkom aan u allen, wie u ook bent, vanwaar 
ook gekomen, hoe ook geaard, waarnaar ook op zoek, welkom’ , woorden die zo 

prachtig aansluiten bij de titel boven dit interview, kwam er na bijna twee uur een einde 
aan een boeiende middag. Waarvoor wij Johan en Jacqueline bedankten, waarna we nog 
even een rondleiding kregen door hun kort geleden  betrokken, fraaie nieuwe home. 

 
                   Linda Derksen en Gert Dirksen 

 

 
 

 
 

 
 
 

Gemeenschap     

  Deze zomer had ik, door eigen schuld, een klein ongevalletje. Het resultaat 

was onder meer dat ik gedurende een aantal weken niet naar Glorieux kon 
komen en dat mijn werk voor de Kerk-Krant door de andere redactieleden 
moest worden overgenomen. Het was heel aangenaam dat veel mensen van 

onze gemeenschap belangstelling toonden door een mailtje, een kaartje, een 
telefoontje en zelfs bloemen. Mijn collega-redacteuren namen zonder 

aarzeling mijn werk over. Ik bedank iedereen hiervoor en constateer met 
plezier dat het woord gemeenschap dat onderdeel is van onze naam, 
daadwerkelijke inhoud heeft. 

 
Frans Savelkouls 

 

-   
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   Eeuwen geleden werd in Egypte een jongetje 
geboren. Het werd opgevoerd aan het hof van 

Farao. In zijn jeugd ontdekt Mozes dat hij bij het 
volk van God hoort. Op een dag zag hij hoe een 

soldaat van Farao een van zijn volksgenoten 
vermoord. Mozes was een impulsieve, vurige 

jongen. Hij slaat de moordenaar neer. Iemand 
heeft het gezien. Mozes wordt bang. Hij vlucht de 
woestijn in. De woestijn is geen plaats om te 

wonen. Maar een ruimte om tot inkeer te komen. 
Bij een put ontmoet hij een herderinnetje, Zippora, 

de dochter van de schaapsherder Jetro. 

 

 
Mozes en Zippora  

 

God verborgen en nabij (2) 
 

Op een zonnige zondagnamiddag in het late voorjaar, wandel ik door een winkelcentrum. 
Mensen lopen zigzaggende door elkaar heen, kinderen rennen elkaar achterna. In de 

verte zie ik een moeder aankomen met een klein meisje aan haar hand. In de andere 
hand houdt het meisje een ijsje. Af en toe likt ze aan het ijs. Door de warmte vallen 
dikke druppels op de grond. Als ze me dicht genaderd is, steekt ze haar handje met het 

ijsje naar mij uit. Ze wil haar ijsje met me delen. Ik doe alsof ik een likje neem. Ze lacht 
en haar moeder glimlacht. Mensen om ons heen die het hele kleine tafereeltje zien, 

kunnen hun lachen niet onderdrukken. Een kleine oase van geluk temidden van een 
ernstig kijkende mensenmassa. Geluk is van het gezicht van deze oasemensen af te 
lezen. 

Geluk: het ontstaat uit relaties tussen mensen, als idealen de werkelijkheid van alledag 
raken. Het kind vormt de aanleiding. In het gratuite gebaar van het kind ervaar ik iets 

van God, komt God me rakelings nabij. Is leven ons niet gegeven om te delen? Voor mij 
wel en het kleine meisje geeft hiervan een voorbeeld. 
 

In dit kleine voorval is God verborgen aanwezig. Die verborgen aanwezigheid van God 
herkennen we in roepingsverhalen. In verhalen waarin mensen uitgenodigd worden (zich 

geroepen voelen) iets voor een ander of een gemeenschap te doen. In het 
roepingsverhaal van Mozes bijvoorbeeld (Exodus 2,23-3,15) wordt Mozes geroepen zijn 
volk weg te halen waar het niet tot leven kan komen. We kennen het verhaal van Mozes 

in het rieten mandje. Iets minder kennen we zijn verborgen omgang met God.  
 

 
 

Mozes komt in dienst bij Jetro en later trouwt hij met Zippora. Iedere dag hoedt hij 
de kudde van zijn schoonvader. Tijdens het hoeden van de schapen is hij vaak, in 

gedachten, bij zijn volk in Egypte. Op een dag is hij zo in gedachten verzonken dat hij 
ver afdwaalt, voorbij de berg in een niet erg vruchtbare streek. Plots ziet hij in de 

verte een bremstruik in brand staan. En tegelijk brandt het verlangen in hem om zijn 
volk uit zijn benaderde positie te halen. Hij hoort een stem. ‘Kom niet naderbij. De 

plek waar je staat is heilige grond.’ Een plek waar ideaal (droom) en werkelijkheid 
elkaar raken. De Enige, verborgen en nabij, vraagt Mozes zijn volk te verlossen van 
de dwingelandij van Farao. Mozes twijfelt. Hij is bang. Voelt zich zwak. Sputtert 

tegen. Schippert met God. Hij vraagt de Enige ‘als Farao me vraagt wie me gestuurd 
heeft, wat moet ik dan zeggen?’ ‘Zeg dan dat Ik je gestuurd heb.’ ‘Maar wat is je 

naam?’ ‘Ik ben met je.’ Mozes gaat. Met de steun van de Enige in zijn rug bevrijdt hij 
zijn volk. 
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De brandende bremstruik is symbolisch voor wat er zich in Mozes afspeelt. Een vurig 
verlangen maakt zich van hem meester om zijn volk. Dat verlangen wordt zijn drijfveer, 

die ondersteund wordt door de bevestiging van de Enige. Rakelings komt God Mozes 
nabij op een moment van hevige twijfel. Als de beide werelden elkaar ontmoeten, kan 
Mozes niet meer weigeren. In dit mystieke moment is het de lokroep van zijn volk die 

Mozes voortstuwt.  
 

 
Mozes en de brandende braamstruik  

 

Mozes is niet de enige die Gods aanwezigheid voelt. Op deze aarde is er geen plaats 
waar God niet ervaren kan worden. Dit wordt mooi geïllustreerd door het verhaal: Geen 

plaats zonder God. 
 
Een heiden vroeg eens aan rabbi Jozua ben Karacha: ‘Waarom koos God een doornstruik 

uit om daaruit met Mozes te spreken?’ 
De rabbi antwoordde: ‘Als Hij een johannesbroodboom of een moerbeiboom had 

uitgekozen, dan zou je dezelfde vraag hebben gesteld. Maar het is onmogelijk om je 
zonder antwoord te laten vertrekken. Daarom zeg ik je, dat God de armzalige en kleine 
doornstruik heeft uitgekozen, om jou te leren dat er op aarde geen plaats is waar God 

niet aanwezig is. Zelfs niet eens een doornstruik.’ 
 

Om over na te denken. 
Waar en wanneer heb je God ervaren, kwam de Enige je rakelings nabij? 

 
Uitsmijter: 
Over God kunnen we niet veel zeggen. We ervaren God soms even. De Enige komt ons 

rakelings nabij als een vreemd vertrouwd gezicht. Augustinus zegt het veel mooier: ‘Wat 
kan een mens zeggen als hij het over U heeft? En toch: wee hen die over U zwijgen. Met 

al hun praatjes zeggen zij niets!’ 
 

René Hornikx 
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Lekenpraat XXX 

 

Onlangs zorgde mijn ruim vier jaar oude  kleinzoon ervoor dat ik ineens met mijn mond 
vol tanden stond. Dat lukte hem door mij compleet onverwacht, op een moment dat we 

met iets geheel anders bezig waren, te confronteren met een vraag die hij derhalve ‘out 
of the blue’ op me afvuurde. We waren na een taalspelletje en het ganzenbord 
overgegaan op iets waar hij zijn energie in kwijt kon, namelijk boeven vangen. Hij was 

Spiderman en opa de boef. Vraagt hij ineens aan zijn van inspanning hijgende 
grootvader: jouw papa en mama en die van oma zijn dood. Waar zijn ze dan nu? 

 
Daar sta je dan met je goede gedrag. Moest ik antwoorden wat ik vroeger zelf te horen 
kreeg op jonge leeftijd: die zijn in de hemel? Moest ik als 21e-eeuwse gelovige naar 

waarheid zeggen: dat weet ik niet? Hoe praat je met een jong kind over geloof, hoop, 
leven en dood? Voor hem was het ‘probleem’ overigens snel opgelost. Want mijn 

opmerking dat ze wel eens op een heel mooie hemelse plek ver weg konden zijn, leidde 
tot de vraag of hij daar ook als Spiderman boeven kon vangen. Waarop ik opgelucht 
kon melden dat daar geen boeven zijn maar dat er wel heel fijn gespeeld kan worden. 

En toen mocht ik me weer op een sukkeldrafje achterna laten zitten door hem. 
 

Maar voor mij bleek het probleem verre van opgelost. Want ik vroeg me later die dag af 
waarom ik eerst met de mond vol tanden had gestaan, maar vooral wat ik nu werkelijk 
geloof als het op het bestaan van een hiernamaals aankomt. En tenslotte ook nog de 

vraag of ik dat antwoord wel wilde verwerken in een column als deze. Omdat het nu 
eenmaal nogal persoonlijk is. Maar die laatste vraag bleek de eenvoudigste, zoals u 

ziet. Want waarom zouden er geen zielenroerselen betreffende geloof in een Kerk-Krant 
mogen staan? Ook de eerste vraag over mijn aarzeling de jongen spontaan te 

antwoorden is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Was het niet monseigneur De Korte die ik 
kort na zijn aantreden tijdens  een interview hoorde zeggen dat ‘onze’ generatie 
katholieken vroeger nooit geleerd heeft over geloof en geloofsinhoud te praten? 

De bisschop heeft gelijk. Maar de reden daarvoor mag de ‘Kerk’ ook zichzelf 
aantrekken. Want bestond geloven ‘vroeger’ niet uit het opdreunen van de 

catechismus, het klakkeloos slikken van de ‘enige echte waarheid’ die gebaseerd was 
op letterlijke Bijbelteksten die katholieken zelf niet eens mochten lezen? Daar hoorden 
ze wel over in de preek. Bleef geloof niet beperkt tot wat anderen je voorschreven wat 

je moest geloven? Want ‘zo was het, zo is het en zo zal het altijd zijn’. Gelukkig opende 
het Tweede Vaticaanse Concilie de ramen van de Kerk voor een gezondmakende frisse 

wind, al hoorde ik zopas nog uit orthodoxe hoek dat iemand daar dat concilie juist 
betreurde als zijnde iets rampzaligs. Maar daarover een volgende keer meer. 
 

Over tot de poging tot beantwoording van de derde vraag, die waar het hier om draait. 
Beantwoording is trouwens een veel te veel belovende term. Want hoe kan ik het 

antwoord daarop weten? Bestaat er een hiernamaals? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? 
Lijkt mijn hemel op de uwe? Lijkt mijn God eigenlijk op die van u? Als je in een 
bibliotheek kijkt naar boeken of via Googles zoekmachine artikelen intikt waar het 

woord religie, spiritualiteit, christendom, God, hemel, Bijbel, en wat dies meer zei, in de 
titel voorkomt, wacht je een zo grote hoeveelheid leesvoer dat begin noch eind meer is 

te overzien. Enerzijds is dat heerlijk, vooral voor iemand wiens DNA veel boekenwurm  
genen bevat, maar anderzijds bestaan er zoveel invalshoeken en meningen dat 
spraakverwarring ook onder goedbedoelende mensen onontkoombaar is. 
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Hemelposter René Speelman  

Niet lang geleden overleed Renate Dorrestein, die mij wel kon bekoren vanwege haar 
opvatting over literatuur. Zij stelde letterkunde boven wetenschappen als sociologie en 
psychologie omdat je als lezer je echt kunt verplaatsen in het hoofd van een ander en 

op die manier heel veel kunt leren over de mens en over het menselijk leven. In een 
interview vlak voor haar dood liet ze weten dat ze heilig gelooft in een weerzien met 

haar familie en anderen in het hiernamaals. Ze vond dat een zeer troostrijke gedachte, 
waar ze veel kracht uit had geput in haar leven. En dan komen we volgens mij aardig in 
de buurt van waar het om draait met geloven. En wat het voor ons mensen kan 

betekenen. Het is om te beginnen dus iets waar je vrijwillig mee begint. Dat je in iets 
gelooft komt omdat je er de zin van inziet. Hoe je die zin en de daarbij behorende 

gevoelens ook ervaart. Onder woorden brengen daarvan lijkt niet of nauwelijks 
mogelijk. Het gaat immers om niet tastbare, niet bewijsbare dingen. En hoe breng je 
‘wetenschappelijk’ onder woorden wat liefde, vertrouwen, erbarmen, zachtmoedigheid, 

weerzien, vrede en dergelijke precies inhouden. Verder dan een stuntelige poging tot 
een definitie komt een sterveling immers niet. 

 
Dat bij geloven ook twijfel hoort is een open deur. Wat vandaag een beetje zeker lijkt, 
hoeft dat morgen niet meer te zijn. ‘Als je denkt dat je hem gevonden hebt, is het God 

niet’, aldus  Augustinus. Met onzekerheid zullen we derhalve ons hele leven 
geconfronteerd blijven. Gelukkig bestaat er naast geloof ook nog zoiets als hoop. Die 

komt uiterst gelegen op dagen dat het geloof weer eens wankelt. Is de scheidslijn 
tussen geloof en hoop eigenlijk ooit wetenschappelijk vastgesteld? Mag ik aannemen  
van niet? Wel hebben mensen in de loop der tijden spreekwoorden en gezegden 

gefabriceerd. Zoals het bekende ‘hoop doet leven’. Zou dat dan ook niet kunnen gelden 
voor eeuwig leven? 

 
                        Gert Dirksen 
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   Bezoekersaantallen website 
 

Onze website www.augustinus.eindhoven.nl wordt goed bezocht. 3 augustus was de topdag 
met 105 bezoekers, zie deze grafiek. 

 
 

 

  

 

 

Mystieke tekst lezen  
 

Het thema van deze cursus is ‘Ik ben met je’ – ‘De weg van God en de ziel’. We zullen aan de 
hand van het boek ‘De lokroep van de Oneindige’  van de Karmeliet Kees Waaijman met 
elkaar in gesprek gaan over onze ervaringen met God en met elkaar, en over de weg die we 

samen met Hem gaan. 
 

Datum en tijd:  maandag 1 oktober, 5 november, 3 december 2018, 14 januari, 4 februari,  
4 maart 2019,  1400-16.00u. 
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan17, 5613 CB Eindhoven  

Inleider: Léon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut. 
Kosten: 35 euro te voldoen op de eerste bijeenkomst of op rek.nr. NL85TRIO 0197655408 

t.n.v. J. de Klerk o.v.v naam deelnemer en cursus. 
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Locatie: Muziekgebouw Eindhoven 
Evenement: 1000 Stemmen zingen Oosterhuis 
Datum: zondag 21 oktober 2018 / 14:30 – 17:00 uur 

Inloop vanaf 13:30 voor de Ontmoetingsmarkt 
Entree: € 27,50 excl. reserveringskosten, incl. pauzedrankje 

 
1000 Stemmen zingen…! 
Een vervolg op de succesvolle muzikale evenementen in 2014 en 2016 van 1000 

stemmen zingen Oosterhuis  in Eindhoven. 
Met groot koor, orkest en een volle zaal vieren we van de 85-ste verjaardag van Huub 

Oosterhuis. Centraal thema is onze zorg om de aarde. Uitgevoerd wordt “Het Lied van 
de Aarde” onder leiding van Geert Hendrix, directeur van de Muziekacademie van Lier 
en docent aan het conservatorium in Antwerpen. Voorafgaand aan de uitvoering zal 

Huub Oosterhuis een inleiding op dit werk geven. Na de pauze dirigeert Tom Löwenthal 
16 liederen van Oosterhuis, op muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom 

Löwenthal en Arjan van Baest. Zangers van meer dan 50 koren uit Nederland en 
Vlaanderen doen hieraan mee en ondersteunen de massale samenzang. Een van die 

liederen is het Zonnelied van Franciscus: …. Gezegend is uw Naam om onze zuster 
moedertje aarde die de voeten draagt die ons bestiert en alle soort van vruchten en 
kruiden geeft en bloemen fonkelend…. 

Vanaf 13.30 uur is in de foyer van het Muziekgebouw een ontmoetingsmarkt: een 
uitgelezen gelegenheid om te zien en te horen wat geloofsgemeenschappen en 

ecclesiae bindt. Kijk voor meer informatie op www.1000stemmen.nl 
 
Via de website kan men zich aanmelden als zanger voor het groot koor of als 

deelnemer aan de ontmoetingsmarkt. 
Kaarten voor bezoekers zijn te reserveren via Muziekgebouw Eindhoven. 

 
Het project 1000 Stemmen zingen Oosterhuis is een initiatief van Leerhuis & Liturgie 
Brabant, Mariënburg-Vereniging van kritisch katholieken-, Stichting Oecumenische 

Vieringen Eindhoven (SOVE) in samenwerking met Leerhuis- en Liturgieprojecten 
Lier (B) en Ekklesia Amsterdam.  "Dat wij elkaar behoeden en doen leven!" 

 
Uit Het Lied van de Aarde: 
….Zo schiep God de mens naar zijn beeld. Vrouwelijk mannelijk schiep hij mensheid en 

sprak: wees vruchtbaar, maak deze aarde vol met geluk – dienen zul jij, behoeden, 
deze aarde van mij. 

 
Contactpersoon: 
Marjon Starrowsky Gijzenberg 2 5508 AN Veldhoven 

040-2543453 / 06 33919118/ e-mail: info@1000stemmen.nl 
 
 

http://www.1000stemmen.nl/
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Vijf jaar stiltewandeling door het  

Groen Domein Wasven Eindhoven 
 

Wat roept stilte allemaal bij me op? 
Pas als ik stil val d.w.z. de babbelbox uitzet c.q. stop met praten kom ik in de stilte. Dat 

gebeurt als ik ga wandelen in Gods vrije natuur. Ik ga op weg naar de kern van stilheid in 
mezelf. Langs twee wegen kom ik tot stilte in me zelf.                                                                                                                                   
De eerste reis is het loslaten c.q. leeg worden  van het lawaai in de wereld in de 

onmiddellijke omgeving om me heen. Zolang  het me irriteert zit ik er aan vast en heb het 
niet losgelaten. Losgelaten, leeg geworden dan hoor ik het zelfs niet meer.                                                                        

De tweede reis is de langste reis, het is de reis naar binnen om mijn binnenwereld los te 
laten. Alles wat er door je hoofd heen raast aan gedachten loslaten, mentaal, gevoelens en 
emoties, lichamelijke gewaarwordingen en pijn. Dat allemaal lost te laten om echt leeg te 

worden duurt veel langer. Je stoot nl. op je eigen ego. Laat ook dat los en kom bij je eigen 
zelf. Bij je eigen zelf zijn, je ego losgelaten is het 1ste niets= leegte in jezelf.                                                                                                  

Vervolgens  je 2de niets= je identiteit: de kern van je stilheid: ontvankelijk zijn. c.q. 
receptief zijn. Trachten in contact te komen met je innerlijke stem in de stilte.                                                                 

Tenslotte je 3de niets= je innerlijke stem maakt contact met de Stem van stilte d.w.z. met 
de goddelijke kern van stilheid. Het 3de niets is de ruimte, leegte waardoor de goddelijkheid 
zich kan vullen in jou.  

 
Theo van den Elzen 

 
 
 

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, Zukui Jifu  (zenvrouw) en Franciscus van Assisi. 
 

Datum: vrijdag  5 oktober 
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 

 
 

God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden 
op te leven als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere 
ervaring van de levensbron, die alle begrip te boven gaat. 

 
Dag Hammerskjöld 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
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Programma bezinning en spiritualiteit 
 
xxxxx 

 

 

Programma bezinning en spiritualiteit 
 
Onze werkgroep ‘Bezinning en spiritualiteit’ is de afgelopen maanden bezig geweest met 

het programma voor het komende seizoen. We mogen best zeggen dat wij u een 
gevarieerd programma kunnen aanbieden. We hebben in onze cursussen en lezingen 

wat extra aandacht gegeven aan de Islam.  
 

Op 7 november zal Enis Odaci, voorzitter van de Stichting Humanislam, een lezing 
geven met de titel ‘Dialoog christenen en moslims’ met de onderliggende gedachte ‘hoe 
te komen tot een interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims?’ Enis Odaci is al 

sinds de aanslagen van 2001 op de Twintowers actief bezig met deze interreligieuze 
dialoog. Hij kijkt met een nieuwe blik naar deze dialoog. Samen met predikant Herman 

Koetsveld laat hij in de Stichting Koetsveld & Odaci zien dat dit vruchten afwerpt. 
In de cursus ‘wereldgodsdiensten’ gegeven door Ari van der Zon, staat op een van de 
bijeenkomsten de Islam centraal. In maart 2019 zijn drie avonden gepland met als 

onderwerp ‘Abraham in Jodendom, Christendom en Islam.' Sprekers op deze avonden 
zijn een rabbijn, een dominee en een imam. 

 
Bent u graag creatief bezig dan is daar ook gelegenheid voor. In november en december 
geeft Jacqueline Wolbrink een cursus ‘Sacred Dance’ (lees pagina 7). 

 
Zuster Delian de Brouwer geeft in februari een lezing: ‘Iconen schilderen is meer dan 

schilderen’. Bij voldoende belangstelling zou er volgend seizoen een cursus ‘Iconen 
schilderen’ kunnen worden aangeboden. In de veertigdagentijd geeft Dolf van der 
Linden gelegenheid om de Kruisweg te schilderen. 

 
Wie graag een goed gesprek wil over geloofsvragen kan zich opgeven voor de cursus 

‘Wat geloof ik’, die in de advents- en vastentijd wordt gegeven. 
En natuurlijk zijn er weer filmavonden! Elke derde woensdagavond van de maand vanaf 
oktober t/m april kunt u een film zien met zowel artistieke als levensbeschouwelijke 

diepgang. 
 

Nog even dit: om het volgende seizoen weer een aansprekend programma te maken 
zouden we graag wat aanvulling hebben voor onze werkgroep. Ook zoeken wij nog 
mensen die bij de diverse activiteiten willen helpen met het in orde brengen van de 

ruimte waar  de activiteit is of koffie/ thee zetten. U kunt zich opgeven bij Wies Kleene. 
w.kleene@planet.nl of 040-2218089 

 
Wies Kleene 

 

Lezing ‘Mystieke afgrond van de modern IK’ 
    

  In de spiritualiteit en mystiek zoeken velen een tegenwicht  tegen de sterke nadruk 

die op het ‘IK’ wordt gelegd in onze moderne tijd. Maar is deze gefascineerdheid voor 
spiritualiteit en mystiek geen list om dat Zelf, het eigen IK juist sterker te maken? 
Marc de Kesel wil hieromtrent helderheid scheppen door dieper in te gaan op de 

mystieke traditie. 
Datum en tijd: woensdag 3 oktober, 14.00-16.00 uur.  

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven  
Kosten: 7 euro. 

 

-   

  

mailto:w.kleene@planet.nl
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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 7 oktober. Sluitingsdatum voor 

kopij is 19 september.  

 

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. 
 

 
 
 

Kerkproeverij     

  In het weekeinde van 16 september doen kerken door heel het land 
weer mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij. Ook wij houden 
dan een toegankelijke dienst speciaal voor gasten. Het blijkt dat 

mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen.  
Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest of zelfs nog nooit 

zijn gegaan. Wie neem jij die zondag mee? 

-   

  

mailto:uypers41@gmail.com.nl

