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Aanbod bezinning en spiritualiteit 

In de binnenstad is een uitgebreid programma voor hen die zich willen verdiepen in 

christelijke spiritualiteit. De meeste activiteiten, behalve de wandelingen, dansen en 

meditatie, vinden plaats in ANTONIUSKERK, FAZANTLAAN 17 Eindhoven. 

 

1.  Lezingencyclus:  

a. Marc De Kesel: “Zelfloos: de mystieke afgrond v.h. moderne IK”             3 okt. 

b. Enis Odaci: “Dialoog christenen en moslims”.                                              7 nov.    

c. Corine Beeuwkes: “ Op zoek naar een nieuwe geloofstaal”.  (avond)   12 dec. 

d. Delian de Brouwer: “Iconenschilderen is meer dan schilderen alleen.”   6 feb. 

e. Film  “Down to earth” : Op zoek naar inspiratie.    (avond)                        6 mrt. 

f.  Ad de Keyzer: “ Mystieke perspectieven in Bachs Mathäus-Passion”       3 apr. 

                       

2. Cursussen:   

a. Mystieke tekst lezen:                                                             (Leon Teubner)  

b. Wereldgodsdiensten   (avond)                                           (Ari van der Zon) 

c. Wat geloof ik: “De geloofsbelijdenis v.d. Apostelen”   (Simone Bartelds)     

d. Gemeenschapsvorming:                      (Rene Hornikx en Joost Koopmans) 

e. Over het goede leven: Kunst of Kunde                             (Ari van der Zon) 

f.  Abraham in Jodendom, Christendom en Islam:  (Rabbi, dominee, Iman)   

g. Schilderen van de Kruisweg                                         (Dolf van der Linden)          

h. Over de Regel van Augustinus:              (Wim Sleddens en Ingrid v.Neer) 

 

                3. Filmclub  a. okt    Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 

  b. nov    Happy End 

  c.  dec Radiance  

  d.  jan    The leisure Seeker 

   e.  feb Visage, Village 

  f.   mrt On body and soul 

  g.  apr L’apparition 

 

4. Ontmoetingsgroepen.  

Antoniuskerk  

a. Vrouw en Geloof  (Wies Kleene) 



   3 
 

Elders 

a. Meditatie vanuit de Christelijke traditie           (St Joris parochie) 

b. Leesgroep Speling                                                 ( Gagelboschplein 19) 

c. Familia Augustinianum, FAN- Ehv                      ( Gagelboschplein 5) 

d. Op pelgrimspad:Stiltewandeling                        (Kerkcentrum Tongelre) 

e. Sacred Dance                                                         (Lambertuskerk  Gestel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te gast in de Antonius van Padua kerk Fazantlaan 17 Eindhoven 

(ongeveer 10-15 minuten lopen vanaf station Eindhoven) 

De geloofsgemeenschap Augustinus vond voor haar activiteiten, cursussen, 

lezingen, film en bezinningsgroepen tot  2016 een gastvrij onderdak in het 

klooster Mariënhage van de paters Augustijnen. Toen dit klooster in 2016 

gesloten werd, moest men op zoek naar vervangende ruimte.  

Betaalbaarheid en centraal gelegen in Eindhoven en op loopafstand van het 

station waren daarbij belangrijke criteria. Zo kwam men terecht in de 

Antonius van Padua kerk  aan de Fazantlaan, een kleine en intieme kerk. Deze 
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kerk, van oorsprong een protestantse kerk, later rooms katholiek, is in 

oktober 2014 officieel aan de rooms katholieke eredienst onttrokken. De kerk 

valt onder de St. Jorisparochie en wij kunnen door de week daar gebruik van 

maken. 

Vanaf september 2015 wordt de kerk op zondagen gebruikt voor de 

eredienst van de Eritrese Orthodoxe Kerk. De kerk ademt met haar vele 

eenvoudige symbolen en iconen deze sfeer van de Eritrese 

kerkgemeenschap.  

De geloofsgemeenschap Augustinus is blij daar te gast te kunnen zijn voor 

hun activiteiten  en respecteert de huidige aankleding van deze kerk.  

 

Opgave:  

Tijdig opgeven is wenselijk! Sommige activiteiten vereisen een minimum 

aantal deelnemers. 

Bij onverhoopt niet doorgaan wordt u gewaarschuwd en wordt in 

voorkomende gevallen de al gedane betaling teruggestort. Indien de kosten 

een belemmering zijn door de deelname, neemt u dan contact op met de 

contactpersoon van de activiteit of iemand van de werkgroep. 
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1    LEZINGENCYCLUS 
 

Maandelijks, op woensdagmiddag of avond. 

Voor al de lezingen van deze cyclus geldt: 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613CB Eindhoven, zie pag. 3 

Kosten: € 7  per lezing of € 35  voor de hele cyclus  

Rekeningnummer: NL85 TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. naam 

deelnemer en cursus. 

 

Woensdag 3 oktober: middag 14.00h 

Marc De Kesel: 

“Mystieke afgrond van het moderne IK” 
De mysticus streeft naar het uitdoven van het eigen “IK”, naar Zelfloosheid. 

Wie kan dat? Alleen een sterke persoonlijkheid? En is juist een sterke 

persoonlijkheid niet in strijd met het zoeken naar die Zelfloosheid?   

In 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. 

Marc De Kesel (Dr. in de wijsbegeerte) is verbonden aan het Titus Brandsma 

Instituut, Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij doet  o.a. onderzoek in 

domeinen religie- en mystiektheorie.  

Website: http://marcdekesel.weebly.com/ .  

 Zijn lezing zal er uit bestaan dat hij in een klein uurtje uitvoeriger uitlegt waar 

de titel precies voor staat. 
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Woensdag 7 november:  middag 14.00h 

Enis Odaci : “Dialoog christenen moslims” 
“Hoe te komen tot een interreligieuze dialoog tussen christenen en 

moslims?” 

Christenen en moslims. Ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. 

Aangejaagd door verschrikkelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en 

een stevige rechtse wind in Nederland lijkt de polarisatie hand over hand toe 

te nemen. Gelijktijdig zijn er vele ontwikkelingen, ontmoetingen en hoopvolle 

initiatieven in Nederland die juist op het tegendeel wijzen. Hoe gaan we om 

met zowel de positieve als de negatieve realiteit? Hoe kunnen we als individu 

en vooral als gelovigen een relatie ontwikkelen met mensen die wij ‘anders’ 

vinden? Deze vragen zal Enis Odaci behandelen. 

 

Enis Odaci, moslim, publicist en journalist, is 

voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank 

voor islamitisch humanisme dat hij mede naar 

aanleiding van het verscherpte islamdebat post-

9/11 oprichtte. Hij is partner bij Stichting Koetsveld 

& Odaci, waar hij samen met predikant Herman 

Koetsveld de interreligieuze dialoog vormgeeft. 

Sinds 2001, na de aanslagen op de Twin Towers, is 

hij actief bezig met de interreligieuze dialoog 

tussen christenen  en moslims. Deze dialoog loopt 

meestal langs geijkte en veilige paden. Hij stelt een 

nieuwe blik op die dialoog tussen moslims en christenen voor. Meer 

informatie over Enis Odaci: www.enisodaci.nl 
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Woensdag 12 december: avond 19.30h 

Corine Beeuwkes-van Ede   

“Op zoek naar een nieuwe geloofstaal” 
Wanneer je ‘last’ hebt van het geloof waarmee je bent opgevoed en er 

afstand van genomen hebt, sta je met lege handen. Het geloof van toen past 

je niet meer, maar je wilt ook niet zonder geloof verder… Of wanneer je het 

gevoel hebt dat je te weinig bagage hebt meegekregen en je te vaak ervaart 

met lege handen te staan omdat je te weinig over geloof en bijbel weet… 

Als predikant is Corine Beeuwkes-van Ede uitgedaagd om nieuwe geloofstaal 

te formuleren juist voor die mensen die met de oude geloofstaal niet meer 

uit de voeten kunnen. Zij wil ‘haar bril’ aanbieden als een andere, nieuwe 

manier van kijken en lezen. Deze ‘bril’ heeft ze zich door jarenlange studie en 

geloofsgesprekken eigen gemaakt. Naar aanleiding daarvan schreef ze haar 

boek   “RESET,   geloofscursus voor zoekers naar nieuwe geloofstaal” 

Corine Beeuwkes-van Ede is predikant in de Protestantse Kerk in Helmond. 

Eerder was zij predikant in Hellevoetsluis, Jeugddorp De Glind /Achterveld en 

Leersum 

 

 

 

Woensdag 6 februari 2019: middag 14.00h 

Zr. Delian de Brouwer 

“Icoon schilderen is meer dan schilderen alleen! ” 
 Een icoon is meer dan een ‘beeld’ of ‘gelijkenis’; het wil de afgebeelde 

persoon weergeven, in feite de persoon zèlf. 

Voor de orthodoxe gelovige is in de icoon de Christus, de Moeder Gods of de 

Heilige zelf aanwezig. 

Dat verwijst naar het wezenlijke verschil met een beeld of de afbeelding in 

onze westerse kerk.    
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De icoon vervult de plaats als een poort, een geopend venster. Is altijd 

gericht op de toeschouwer die er vóór staat.  Dat is het aanspreken en 

aangesproken kunnen worden. Ze worden dan ook wel ‘Vensters op een 

andere Werkelijkheid’ genoemd.      

De iconen worden geschilderd volgens bepaalde vastgestelde regels zodat zij 

aansluiten bij de geloofstraditie die overal in de wereld herkenbaar zijn.  

Door de wijding van de icoon wordt deze opgenomen bij de 'sacramenten' 

van onze medechristenen uit het Oosten.   
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 Woensdag 6 maart: avond 19.30h 

Film : “Down to earth” met discussie o.l.v. Ari van der Zon 

Down to Earth is een film die de reis volgt van Rolf Winters, Renata Heinen en 

hun 3 kinderen. Op zoek naar nieuw perspectief en zingeving leefden zij vier 

jaar in Noord-Amerika samen met een indianenstam. Daar ontstond het idee 

om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok 

daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers 

en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten. 

De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het 

hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari-

woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India. Hun 

ontmoetingen met de Keepers of the Earth laten niemand onberoerd. 

Down to Earth is niet bedoeld om te „consumeren” maar vooral opgezet 

om „een brede dialoog op gang brengen”. 

De film raakt, inspireert en motiveert om een meer verbonden leven te 

leiden. Down To Earth trok in Nederland al bijna 150.000 bezoekers naar de 

bioscopen en filmtheaters. 

 Beste Illuminate Film Festival 2015 – Winnaar Juryprijs 

Spirit Film Festival 2015 – Winnaar Publieksprijs 

Na de film is er een discussie over deze film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   10 
 

Woensdag  3  april: middag 14.00h 

Ad de Keyzer: 

Mystieke perspectieven in Bach’s Matthäus-Passion 
Waarom is de Matthäus-Passion toch zo ongekend populair in Nederland? 

Zowel musici als luisteraars horen “in dit muziekstuk de geestelijke ruimte 

waarin ‘geloof’, ‘transcendentie’ en ‘God’ hun plaats hebben”, zegt Bach-

kenner Ad de Keyzer. Hij publiceerde onlangs een boek over Bachs grote 

Passie.   De Keyzer neemt niet alleen de muziek serieus, maar ook de tekst 

van de achttiende-eeuwse piëtistische tekstdichter Picander.  

Hij plaatst de tekst van de Matthäus-Passion in de context waarvoor deze 

gedacht is: de liturgie van Goede Vrijdag. De Matthäus is dan ook geen 

dramatische voltrekking van de tekst, zoals een opera, maar een liturgische. 

De rituele voltrekking van de tekst heeft tot doel dat de hoorders van het 

woord  zich dit woord daadwerkelijk  eigen maken. 

Dit is in Bachs Matthäus-Passion goed te herkennen op de zeventwintig 

momenten waarop de evangelietekst onderbroken wordt door recitatieven, 

aria’s en koralen. 

Dr. Ad de Keyzer (Wetenschappelijk medewerker Titus Brandsma Instituut, 

Nijmegen en Stafmedewerker Zusters van JMJ in 's-Hertogenbosch) en geeft 

vele cursussen op het gebied van liturgie, ook over de Matthäus-Passion. 
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2 CURSUSSEN:  
 

2a.  Mystieke tekstlezen:    
          Leon Teubner  

zes maandagmiddagen  

Het komende werkjaar is het thema van de cursus Mystieke tekstlezing: 

‘Ik ben met je’ – de weg van God en de ziel.  

We zullen aan de hand van het boek “De lokroep van het Oneindige” van de 

karmeliet Kees Waaijman samen in gesprek gaan over onze ervaringen met 

God en met elkaar, en over de weg die wij samen met Hem gaan. 

Onderwerpen die hierbij o.a. aan de orde komen zijn: 

-          Wie ben ik? 

-          Wie is God? 

-          De mystieke aanraking. 

-          De mystieke omvorming. 

Data: 1 okt, 5 nov, 3 dec, 14 jan, 4 febr, 4 mrt 2019 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Ehv. 

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang  

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut ,Nijmegen. 

Kosten:  € 35 voor de hele cyclus over te maken op rekeningnummer : 

NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J de Klerk, o. v. v. naam deelnemer en cursus  of 

contant hele bedrag ineens uitsluitend bij aanvang cursus (1ste bijeenkomst) 

 

 

2b. Wereldgodsdiensten 
          Ari van der Zon 

Zes dinsdagavonden in najaar. 

Deze cursus is een herhaling van een eerder gegeven cursus. Het gaat hierbij 

om in vogelvlucht kennis te maken met de vijf grote wereldgodsdiensten. 
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Wie oppervlakkig kijkt, denkt al gauw dat de verschillende godsdiensten een 

bron van veel strijd en ellende vormen. Onmiskenbaar is en wordt er veel 

ellende veroorzaakt. En dat terwijl alle godsdiensten vrede verkondigen. 

Maar wie aandachtig  kijkt zal naast veel schoonheid ook ontdekken dat er 

talloze overeenkomsten zijn. 

Deze cursus wil op de eerste plaats informatie bieden en op die manier een 

bijdrage leveren aan begrip en verwondering over de verscheidenheid van 

manieren waarop volkeren op aarde uiting geven aan hun spiritualiteit. Er 

ontstaat dan hopelijk vanzelf een wederzijds respect. Meer bekend maakt 

ook meer bemind. We kunnen niet zonder in deze tijd van multiculturaliteit 

en internationalisering.  Slechts begrip en respect voor wat mensen ten 

diepste beweegt, kan tot de door allen gewenste vrede leiden. 

 De cursus bestaat uit zes avonden en zal na een inleidende avond vooral 

ingaan op de vijf grote wereldgodsdiensten. 

1. inleiding en algemene begrippen 

2. hindoeïsme 

3. boeddhisme 

4. jodendom 

5. christendom 

6. islam 

De avonden worden verzorgd door Ari van der Zon, theoloog en oud docent  

levensbeschouwing 

Data: 23 en 30 okt, 6, 13, 20 en 27 november 2018 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven 

Tijd: 19.30-21.30 uur; zij-ingang links naast hoofdingang 

Leiding en Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073    

Opgave door betaling van de kosten van € 35 voor de hele cursus over te 

maken op reknr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en 

cursus of contant bij begin cursus.  
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2c.  Wat geloof ik? :   “De geloofsbelijdenis van de apostelen” 

           Simone Bartelds-Lathuilière 

 Vier dinsdagmiddagen. 2 tijdens de advent en 2 tijdens de vastentijd 

Religie  kunnen wij zien als “ De beleving van een diepe verbondenheid met 

zichzelf, de ander, de wereld, de mensen en het transcendente “  

Essentieel is om woorden te vinden om deze verbondenheid uit te drukken.  

Dit zien we ook in het christendom. Er is behoefte om een duidelijke taal te 

spreken. Zo ontstaan al vroeg in het begin van het christendom een aantal 

standaardteksten om het geloof gezamenlijke uit te spreken.  

Het startpunt van deze cursus is één van deze standaardteksten : de 

geloofsbelijdenis der apostelen (het Apostolicum). Volgens de traditie is deze 

tekst een directe erfenis van de apostelen. Het is één van de fundamentele 

teksten van het christelijke geloof en wordt nog steeds gebruikt als 

geloofsbelijdenis.  

Deze geloofsbelijdenis is ingebed in een bepaalde context en gelovigen van 

de 21e eeuw hebben vaak moeite hun eigen geloof ermee uit te spreken. 

(bv.  Wat bedoelen wij met God almachtig?  of  Schepper van hemel en 

aarde?)  De context is veranderd en in onze tijd is er  behoefte aan meer 

persoonlijke expressie. 

Deze cursus wil een hulp zijn in het verwoorden van je eigen geloof.  Hij heeft 

de vorm van geloofsgesprek. Telkens wordt er eerst een inleiding gegeven en 

via vragen en discussies proberen we de oorspronkelijke teksten te 

doorgronden en aanzetten te geven voor een eigen formulering. Via 

uitwisselingen met elkaar gaat ieder proberen om het eigen geloof uit te 

drukken.  

Data:         advent: 4 en 18 december vasten: 2 en 9 april 2019 

Leiding:    Simone Bartelds-Lathuilière,  theologe en docent 

levensbeschouwing. 

Ben jij geïnteresseerd in deze cursus maar kun je overdag de cursus niet 

volgen neem dan contact op met Simone Bartelds-Lathuilière 

(Simbarlat@gmail.com). 

mailto:Simbarlat@gmail.com
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Bij voldoende belangstelling kan er een cursus in de avonduren 

georganiseerd worden. 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven 

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang. 

Opgave door betaling van de kosten van € 25 voor de hele cursus over te 

maken op rek, nr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer 

en cursus of contant bij begin cursus.   

Informatie: Simone Bartelds 040 2521670                    

 

 

 

2d. GEMEENSCHAPSVORMING EN HAAR SPIRITUALITEIT 

        Joost Koopmans en Rene Hornikx 

Twee donderdagmiddagen  in januari  en februari 

Joost Koopmans en Rene Hornikx zullen deze cursus samen doen in de vorm  

van een gesprek. De eerste bijenkomst zal Rene Hornikx inleiden,  daarna kan 

een gesprek met de deelnemers plaats vinden. De tweede bijeenkomst leidt 

Joost Koopmans in over de augustijnse gemeenschapsgedachte, daarna kan 

ook weer een gesprek met de deelnemers plaats vinden. 

 

Rene Hornikx 

De gemeenschap bestaat eigenlijk niet. 

 Het Griekse woord “koinonia” uit Hand.2,42-47 betekent 

“gemeenschapsvorming. Zij die gemeenschap willen vormen, zijn samen op 

zoek naar wat zij gemeen (commun) hebben. Wat men gemeen heeft, is 

meestal een visie, een ideaal, een droom of een visioen. De eerste christenen 

lieten zich verzamelen rond Jezus, beter rond de boodschap die hij in daad en 

woord uitdroeg. Zij die zich laten verzamelen willen hun ideaal niet voor 

zichzelf houden, maar uitdragen via activiteiten en om die activiteiten goed 

te kunnen uitvoeren is organisatie nodig. Deze vier elementen ( 1. Visie, 
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2.visiegemeenschap,3.activiteiten en 4 organisatie) zijn nodig om 

gemeenschap te worden of te vormen. 

Haast alle religieuze ordes en congregaties zijn ontstaan vanuit de ideale 

beschrijving van de eerste christelijke gemeenschappen zoals Lucas heeft 

beschreven in Handelingen 2, 42-47. 

De spiritualiteit van een gemeenschap, datgene wat  een gemeenschap  haar 

dynamiek geeft, ligt opgesloten in haar visioen, in haar visie. En die komen 

we op het spoor door samen antwoord te geven op de vraag: Wie zijn we ? 

 

Joost Koopmans 

Voorgangers in de geloofsgemeenschap. 

Een geloofsgemeenschap is geroepen tot navolging van Jezus en tot het 

vieren van zijn gedachtenis, met name in het breken van het brood en het 

delen van de wijn.  Hieruit vloeit voort dat de gemeenschap niet alleen het 

recht heeft op voorgangerschap,  maar dat er ook een noodzaak toe is.  

Om meerdere redenen is er de laatste decennia een gebrek aan voorgangers 

ontstaan,  waardoor gemeenschappen belemmerd worden in het volgen en 

vieren van Jezus. Dat voert tot een impasse.  

Een gemeenschap die zichzelf in geloof verbonden weet met Jezus Christus 

zal naar wegen zoeken om door te gaan. 

Data: 31 januari en 7 februari 2019 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Eindhoven 

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang langs hoofdingang 

Leiding: Joost Koopmans en Rene Hornikx 

Opgave door betaling van de kosten van € 15 voor de hele cursus over te 

maken op rek,nr.NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en 

cursus of contant uitsluitend hele bedrag bij aanvang cursus. 
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2e.  Over het goede leven: Kunst of Kunde? 
        Ari van der Zon 

Zes dinsdagmiddagen in februari-maart 

Vrijheid en zelfbeschikking zijn de waarden waar onze westerse publieke 

moraal zich in toenemende mate op gericht heeft. Daarmee wordt vandaag 

de dag de vraag beantwoord naar wat het goede leven inhoudt. Maar dat 

blijkt nog een hele kunst te zijn want tegelijkertijd worden wij tegenwoordig 

van alle kanten aangestuurd. Onze posttraditionele samenleving vraagt 

daarmee als het ware om ons te bezinnen op “Wat het goede leven inhoudt”. 

Levenskunst zouden we een klassiek concept in de filosofie en theologie 

kunnen noemen. Want behalve theoretisch willen ze  ook vooral praktisch 

zijn, door antwoorden te formuleren op de levensvragen.  Ze wil de mens 

leren leven zonder dat hij voortdurend spijt hoeft te hebben over het 

verleden of angst te hebben voor de toekomst.   

Gedurende zes bijeenkomsten gaan we te rade bij filosofen en theologen van 

de klassieke oudheid tot onze tijd. Levensvragen zijn immers van alle tijden. 

 

Data: 14/2; 21/2;28/2; 14/3; 21/3; 28/3; 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven 

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang. 

Leiding en  Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073         

 Opgave door betaling van de kosten van € 35 voor de hele cursus over te 

maken op reknr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en 

cursus of contant bij begin cursus.  
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2f.  Abraham in het Jodendom, Christendom en 

        Islam.   

 
Drie dinsdagavonden in maart  

Een rabbijn (12 maart), een dominee (19 maart) en een imam (26 maart) 

spreken over Abraham. 

Jodendom, christendom en islam zijn de zogenaamde Abraham-

godsdiensten. Ze kennen alle drie Abraham als stamvader. In het kader van 

een Abrahamitische oecumene stellen we de vraag “Wat betekent Abraham 

voor ieder van die drie godsdiensten?” 

 

12 maart rabbijn Corrie Zeidler 

Zij is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente  Brabant en begeleidend 

rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland. Tevens is ze werkzaam 

als joods Geestelijke Verzorger bij justitie. Daarnaast geeft ze les en lezingen 

over het jodendom. Rabbijn Zeidler heeft haar rabbinale bevoegdheid in 

Israel gekregen. 
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19 maart dominee Corine Beeuwkes-van Ede 

Zij is predikante in de Protestantse Kerk in Helmond. Eerder was zij predikant 

in Hellevoetsluis, Jeugddorp De Glind /Achterveld en Leersum en schrijfster 

van het boek “Reset, geloofscursus voor zoekers naar nieuwe geloofstaal”. 

 

 

26 maart imam Ahmed Mahou 

Hij is imam van het Marokkaans islamitisch centrum en de moskee in 

Helmond. 

 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven 

Tijd: 19.30-21.30 uur; zij-ingang links naast hoofdingang 

Leiding en Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073    

                                         Theoloog  en docent levensbeschouwing. 

Opgave door betaling van de kosten van € 21 voor de hele cursus over te 

maken op reknr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en 

cursus of contant bij begin cursus.  
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2g.  Schilderen van de Kruisweg 
        Dolf van der Linden 

 Zes maandagmiddagen in de vastentijd. 

De Kruisweg van Jezus is binnen het christendom al vele eeuwen een 

prachtige mogelijkheid om zijn lijden en dood mee te ervaren. Op vele   

manieren is deze lijdensweg al vorm gegeven. 

Langs de weg die hij gaat ontmoet hij vele mensen, zoals zijn moeder, 

Veronica, Simon en de menigte op straat. 

De  gelovige christen heeft zich altijd kunnen identificeren bij alles wat er  

gebeurde. Wie deze kruisweg als gelovige meeloopt, is geen buitenstaander 

maar deelgenoot van het lijden. Dan wordt eigen lijden makkelijker te dragen   

omdat het gedeeld wordt. 

Afhankelijk van de tijdgeest is de kruisweg op vele manieren uit te beelden,  

devotioneel, romantisch, afstandelijk of rauw. 

Belangstellenden zijn zeer welkom. We beginnen met een korte  

gezamenlijke meditatie. 

Natuurlijk heeft ieder zijn eigen beleving en daar gaat het om. 

Ieder brengt de eigen benodigdheden mee (geen olieverf). 

Als voorbeeld mag gelden de expositie van Dolf van der Linden die vorig jaar 

tijdens de vastentijd in de Catharina kerk  plaatsvond. 

Data :  11, 18 en 25 maart en 1, 8 en 15 april 2019  

Plaats:  Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Ehv. 

Tijd: 14.00-16.00 uur; zijingang links langs hoofdingang 

Leiding:  Dolf van der Linden 

Info: Jacques de Klerk 06 50237483 

Opgave  door betaling van € 35 op  rekeningnummer: NL85 TRIO 0197655408 

t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. naam deelnemer en cursus of contant uitsluitend bij 

de eerste bijeenkomst hele bedrag ineens. 
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2 h.  Over de Regel van Augustinus  
            Wim Sleddens en Ingrid van Neer-Bruggink 

Vier donderdagmiddagen in april en mei 

Augustinus heeft zijn Regel (Praeceptum) waarschijnlijk in 397 geschreven 

nadat hij bisschop was geworden en zijn ideale gemeenschapsvorm scheuren 

begon te tonen. In de Regel concentreert Augustinus zich op de hoofdzaken 

en hanteert hij een menselijke maat. De Regel kent -zeker voor die tijd- een 

hoog democratisch gehalte. De kerngedachte is dat de mensen samen  een 

gemeenschap vormen, een van ziel en hart op weg naar God. Dat is 

realistisch en idealistisch tegelijk. Pas wanneer we uit liefde voor God 

handelen, kunnen we God ontmoeten in onze naaste. 

Na een kennismaking met Augustinus en de Orde der Augustijnen wordt de 

Regel per hoofdstuk doorgenomen en (zo mogelijk met citaten van 

Augustinus zelf) toegelicht. Belangrijke begrippen zijn gemeenschapszin, 

nederigheid, liefde voor de naaste. De “Regel van de liefde” lijkt wel 

geschreven te zijn voor onze woon-en leefgemeenschappen, gezinssituaties 

of collegiale omgang met elkaar. 

Data:   11 en 25 april  + 16 en 30 mei 2019 

Plaats:  Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Ehv. 

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang 

Leiding:  Wim Sleddens en  Ingrid van Neer-Bruggink 

Info:   ingridcascia@gmail.com  

Opgave  door betaling van € 25 op  rekeningnummer: NL85 TRIO 0197655408 

t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. naam deelnemer en cursus of contant uitsluitend bij 

de eerste bijeenkomst hele bedrag ineens. 
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3.  FILMCLUB: 
Elke derde woensdag van de maand 

We bekijken films die zowel  artistieke als levensbeschouwelijke 

diepgang hebben. Voorafgaand aan de films worden enkele thema’s 

aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te 

komen over de film.  

17 oktober           Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. 

Vrouw strijd alleen tegen politiemacht.  Oscar 2017.         

21 november:      Happy End 

Film  van Michael Haneke  (Amour, Das Weisse Band) . 

19 december:      Radiance 

Mensen leren een existentieel verlies te  accepteren,  

getroost door de schoonheid van de natuur.  ( An). 

16 januari:            The Leisure Seeker 

een laatste road trip samen — dwars door de Alzheimer 

en andere fysieke ongemakken heen.  

20 februari:             Visages villages 

Portret van Frankrijk door de ogen van actrice Agnes Varda 

(80 jr) en fotograaf JR (30 jr) 

20 maart:              On body and soul  

In Hongaars  slachthuis  dromen twee  mensen  elke nacht 

hetzelfde.   Beste niet engelstalige film 2017. 

17 april:                 L’apparation  

Journalist doet canoniek onderzoek naar 

Mariaverschijning .  

Op youtube  zijn alle trailers te zien. 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven  

Tijd: 19.30 - 22.00 uur, afhankelijk van de filmduur. 

Kosten: € 5  inclusief koffie, thee en frisdrank. 

Contact: Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com tel: 06 50237483 
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4.ONTMOETINGSGROEPEN 

 

4 a. Vrouw en geloof 
Dertien donderdagochtenden 

Een keer in de drie weken op donderdagmorgen van 10.00-12.00 komen we 

met een groep vrouwen bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen 

op het gebied van levensbeschouwing en samenleving. 

Het komende seizoen worden deze bijeenkomsten afwisselend geleid door 

Dorien Sijm ( theologe) en Maria Lardinois. Maria heeft de afgelopen jaren de 

cursus Theologie voor Gemeenteleden gevolgd. 

In het komende seizoen willen we een aantal actuele onderwerpen 

bespreken. Ieder lid kan daar onderwerpen en artikelen over inbrengen.  

Data: 2018: 6 en 27 sept, 25 okt, 15 nov, 6 en 20 dec. 

          2019: 10 en 24 jan, 14 feb, 14 mrt, 4 en 25 april, 16 mei en 6 juni. 

Plaaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 

Tijd: donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. 

Kosten:  € 40  te voldoen op rekeningnummer; NL 54 INGB 0001 333 477 

t.n.v. A.D.M.Kleene 

Contactpersoon: Wies Kleene tel 040-221 80 89   e-mail: w.kleene@planet.nl  

 

Elders:  

 

b. Christelijke meditatie  

Dora Kruijer 
Elke woensdagavond van 18.30h tot 19.30h  
Plaats: pastorie Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51 te Eindhoven 
 
Meditatie is het gebed van stilte en luisteren. In de christelijke traditie ook 
wel het contemplatieve gebed genoemd ofwel het gebed van het hart.  
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Meditatie is een vorm van bidden, die beoefend wordt naast de gebruikelijke 
gebedsvormen.  Het is verankerd in een christelijke levenswijze. Het vindt zijn 
wortels in het evangelie, de woestijnvaders en de mystieke schrijvers. 
De benedictijn John Main (1926 -1982) heeft deze meditatie opnieuw onder 
de aandacht gebracht. Het vraagt om een dagelijkse praktijk. Ter 
ondersteuning is er wekelijks een meditatie in groepsverband.  
Informatie en aanmelding bij contactpersoon  Dora Kruijer, tel. 0617008981 
of dmb.kruijer@gmail.com 

 
Lezing over christelijke meditatie  door Sicco Claus 
over John Main en de achtergronden van christelijke meditatie  
plaats: Kapel van Petruskerk, Kronehoefstraat  
datum: maandag   8 oktober 2018     tijd: 20.00h 
Sicco Claus is de voorzitter van de Nederlandse afdeling van Christelijke 
meditatie. (WCCM.nl)  Hij is momenteel bezig aan een promotieonderzoek 
over John Main. 

 

 

 

c. Leesgroep “ Speling”   

Dolf van der Linden  osa Augustijn 

Gagelboschplein 19, elke maand vanaf sept t/m juni 

Het bekende spirituele tijdschrift Speling is er in geslaagd op veel plaatsen in 

Nederland gespreksgroepen te organiseren die samen het nieuw verschenen 

nummer bespreken. Er worden ook handreikingen gegeven om de 

gesprekken te vergemakkelijken. Ook bij ons is een groep gevormd en met 

veel genoegen bespreken wij het verschenen nummer.                               

 Info/contactpersoon: Dolf van der Linden, tel. 040-7820319 
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d. Familia Augustiniana Nederland, FAN-Eindhoven 
Wim Sleddens, osa Augustijn 
Gagelboschplein 5 , elke laatste dinsdagavond van de maand.  

Elke groep leest en bespreekt inspirerende teksten van Augustinus bv. zijn 

preken. Onze voorkeur voor Augustinus en onze contacten met de 

augustijnen hangt samen met het willen leven vanuit de augustijnse 

spiritualiteit.                                                                                                                  

Info/contactpersoon: Wim Sleddens, tel. O6-24249505. 

 

e. “Sacred Dance”:  

Jacqueline Wolbrink-Geerts 

 6x wekelijks najaar op donderdagochtend . 

‘Met behulp van de muziek bieden wij de mens in de dans een ingang naar 

de stilte, de harmonie’. 

Bernard Wosien, grondlegger Sacred dance. 

Méditation des Tanzes, ook wel Sacred Dance genoemd, is voor iedereen die 

van dansen houdt. 

Het is een dansvorm, die kan leiden tot een dieper beleven van onszelf.  

Een weg van in beweging komen en daarbij bewogen worden. 

We dansen in een cirkel, zo maken we contact met de ander en wanneer het 

dan lukt om volledig in het hier en nu te zijn, kunnen we ervaren dat er meer 

is dan ik en de ander. 

We dansen op klassieke, folklore, religieuze en eigentijdse muziek. 

De dansen worden herhaald, zodat je niet meer afgeleid wordt door de 

passen. Hierdoor kun je de dans beleven. Deze beleving is voor iedereen 

verschillend. Sommige dansen zijn blij, uitbundig en geven ruimte. 

Andere dansen zijn ingetogen en meditatief. 

Er is geen danservaring nodig, ook leeftijd is niet belangrijk. 

De dansochtenden zijn op donderdag van 10.00 – 12.00 uur. 

Data:  15, 22, 29 nov ,  6, 13 en20 dec.2018 

( Het is altijd mogelijk om tijdens de cursus in te stromen.) 
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Adres:    Kerkwijkcentrum Lambertus     Hoogstraat 297   Eindhoven. 

Achter het centrum kan men gratis parkeren! 

Info/opgave: Jacqueline Wolbrink    tel. 040-2853272 of  06 - 18825872   

e-mail:  geertsjacqueline@gmail.com                         

Jacqueline Wolbrink heeft aan de Vlaamse School voor Sacrale Dans de 

opleiding tot docente gevolgd.  In november 2011 heeft zij de drie-jarige 

opleiding:  Meditation des Tanzes o.l.v. M. van Beek  afgerond.  

 

 

f. Op pelgrimspad :   
Theo van den Elzen  

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand:  14.00 - 16.30 uur  

“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur” 

Mystiek is de 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 Franciscus van Assisi (1182-1226), zen-vrouw 

Zukui Jifu ( 1605- 1672) en Dag Hammerskjold ( 1905-1961).                               

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153 AK Eindhoven ( huis links 

naast de Martinuskerk).   

14.00-14.30:  Inleiding: Wat is mystiek en het verloop-wandeling , 

meditatieve tekst en meditatie. 

14.30-15.30: Stiltewandeling door Groendomein Wasven:  start 

Beukenlaantje. ’ t Hofke. 

15.30-`16.30: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre. 

Data: 2018: 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec. 

            2019: 4 jan, 1 feb, 1 mrt, 5 apr, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 aug. 

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog. 

Kosten: consumpties. 

Info/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel om het eens 

te ervaren… ..040-2448611 of Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl  

 

mailto:geertsjacqueline@gmail.com
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Werkgroep “Bezinning en spiritualiteit”  

Wies Kleene                         secretaris/publiciteit:   w.kleene@planet.nl 

Jacques de Klerk                  penningmeester:  jdeklerk1946@gmail.com                 

Dolf van der Linden osa      Augustijn:  dolfvanderlinden58@gmail.com  

Ari van der Zon                     gespreksleider :  arivanderzon@zonnet.nl 

Eindhoven    augustus 2018 

  

 

 

 

   

                             

 

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap Augustinus heeft haar wekelijkse diensten op 

zondag om 09.30h  met daarna gezamenlijk koffiedrinken. 

Plaats :  De kapel van Glorieux  aan de Geldropseweg 170 Eindhoven 

Informatie:  www.augustinus-eindhoven.nl 

mailto:w.kleene@planet.nl
mailto:jdeklerk1946@gmail.com
mailto:dolfvanderlinden58@gmail.com
mailto:arivanderzon@zonnet.nl
http://www.augustinus-eindhoven.nl/

