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Wat moet ik doen? 
Het leven stelt ons voor vragen waarop we niet meteen antwoord kunnen geven. 
‘Waarom gaat papa bij mama weg?’, vraagt een klein meisje met betraande ogen aan haar 

leerkracht. ‘Ik kan geen vervolgstudie kiezen. Ik weet niet wat ik wil. Wat moet ik doen?’, 
vraagt een tiener zich af. ‘Ik stem op een populistische partij, ze beloven wat ik graag wil’, 

zegt een jonge vrouw. ‘Heb medelijden met mij!’, is de uitdrukking op het gezicht van een 
bedelaar. 
 

Vragen en wensen van mensen kunnen niet op stel en sprong ingelost worden. Elke tijd heeft 
zijn eigen vragen. Ze vloeien voort uit de ontwikkelingen in de samenleving. De genoemde 

vragen en wensen zijn slechts enkele. Wie geeft antwoord, schept ruimte, geeft perspectief, 
laat ons anders kijken, maakt ons enthousiast? 

Mensen zijn altijd op zoek geweest naar een zinvol leven. We zijn “zinzoekers”. Op zoek naar 
een thuis, vrede, gerechtigheid, ruimte om te leven. Op verschillende manieren hebben 
mensen gezocht. De nieuwe trend in deze tijd om antwoorden te vinden op levensvragen is 

via mindfulness. Dit is een vorm van meditatie die zijn oorsprong heeft in het Boeddhisme. 
Het helpt om bewust aanwezig te zijn in het nu. Rust en stilte zijn belangrijk. En vanuit de 

stilte herken je beter de situatie waarin je je bevindt. Die helderheid kan helpen om zin te 
vinden in het leven. 
Helderheid over de genoemde vragen kan ook verkregen worden door een goed gesprek. De 

Griekse filosoof Socrates (469-399 vóór Christus) deed dit. Als mensen hem iets voorlegden, 
stelde hij vragen. Hij bleef doorvragen tot het voor de gesprekspartner duidelijk werd waar de 

onrust vandaan kwam. 
Enkele eeuwen na Socrates werden levensvragen aan Jezus voorgelegd. ‘Staat het een man 
vrij zijn vrouw te verstoten?’ (Marcus 10,2) Jezus geeft geen antwoord. Hij vraagt: Wat staat 

er in de wet van Mozes? Het gesprek met de leerlingen eindigt met deze conclusie: ‘Wie zijn 
vrouw wegzendt en een andere huwt, maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk.’ 

Een man komt bij Jezus met de vraag: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven 
te verwerven’. Ook hier stelt Jezus vragen. Het keerpunt in dit verhaal (Marcus 10,17-30) 
wordt gevormd door de opdracht die Jezus hem geeft: ‘Ga verkopen wat je bezit en geef het 

aan de armen’. De man gaat bedroefd heen, ‘hij had veel bezittingen’, vermeldt Marcus. 
Op zekere dag vragen twee leerlingen van Jezus: ‘Meester, wij willen dat U voor ons doet wat 

wij U vragen’ (Marcus 10,35). Dat is nogal wat. Zal Jezus dat doen? Ga er maar van uit van 
niet. Jezus reageert hier op de volgende wijze op: ‘dat ligt niet in mijn macht, maar in de 
handen van God’. 

 
De laatste kwestie die in de laatste zondag van oktober aan bod komt is de genezing van een 

blinde. Als hij Jezus hoort roept hij: ‘Heb medelijden!’ (Marcus10,47). En dat heeft Jezus wel 
en de menigte die met hem meetrekt niet. Die wil Jezus voor zich hebben en ze snauwen de 
blinde toe te zwijgen. Liefdevol vraagt Jezus de blinde: ‘Wat wilt ge dat ik voor u doe?’ ‘Dat ik 

weer zien kan’, is het antwoord van de blinde. Jezus aandacht voor de blinde is voldoende. 
 

Elke tijd stelt zijn vragen. Antwoorden komen niet uit de hemel vallen. Stilte of een goed 
gesprek van mens tot mens brengt helderheid.                                               René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER OKTOBER 2018 
 

Het ware woont in de diepte van de ziel. 
 

Augustinus 
 
 

Zondag 7 oktober 9.30 uur:  27e zondag door het jaar:  
Wees één! 

Lezingen: Genesis 2,18-24 en Marcus 10,2-12 
Voorganger:  Joost Koopmans, osa 

Bijzonderheid: Wereldmissie kinderen 

  

Zondag 14 oktober 9.30 uur: 28e zondag door het jaar:  

Wat moet ik doen? 
Lezingen: Wijsheid 7,7-11 en Marcus 10,17-30 of 

10,17-27 
Voorganger:  Dolf van der Linden, osa 

  

Zondag 21 oktober 9.30 uur: 29e zondag door het jaar:  

Wat wilt ge dat ik doe? 
Lezingen: Jesaja 53,10-11 en Marcus 10,35-45 of 

10,42-45  
Voorganger:  Wim Kalb, priester 

Bijzonderheid: Wereldmissiedag 

  

Zondag 28 oktober 9.30 uur: 30e zondag door het jaar:  

Heb medelijden! 
Lezingen: Jeremia 31,7-9 en Marcus 10,46-52  

Voorganger:  René Hornikx, pastoraal werker 

  

Donderdag 1 november 11.00 u. Allerheiligen 

Lezingen: Apokalyps 7,2-4.9-14 Matteüs 5,1-12a 

Aansluiten bij viering Glorieux 

  

Zondag 4 november 9.30 uur: 31e zondag door het jaar:  
Wat is het voornaamste gebod? 

Lezingen: Deuteronomium 6,2-6 en Marcus 12,28b-
34  

Voorganger:  Joost Koopmans, osa 
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Aantal bezoekers Glorieux stabiel  

Vriendenbijdrage stijgt 
 

Het aantal mensen dat onze vieringen in Glorieux bezoekt, blijft stabiel. Uit de 

tellingen blijkt dat tot en met augustus 2018 er bijna evenveel bezoekers zijn geweest 

als in de vergelijkbare periode van 2017: 2.558 versus 2.583. Een gemiddelde van 
75 per viering.  

 

 
 

 
De financiële bijdrage vertoont een lichte stijging. Tot en met augustus werd dit jaar 

bijna € 10.000 ontvangen hetgeen bijna 13% meer was dan in de overeenkomstige 
periode van vorig jaar. Het bestuur dankt alle contribuanten hartelijk.  
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God verborgen en nabij (3) 
 

Op hoge leeftijd overleed zijn vrouw. In de namiddag van de dag dat de arts haar 

vertelde dat ze onbehandelbare longkanker had, werd ze aangereden. Aan de 
gevolgen van de aanrijding overleed ze. De bestuurster had haar niet gezien.  

Een dag later ontmoet ik haar man. Kort vertelt hij wat er is voorgevallen. ‘Het is 
goed zo’, besluit hij. En hij vervolgde ‘ik heb medelijden met die jonge vrouw. Mijn 

vrouw had geen perspectief meer, terwijl zij nog een heel leven voor zich heeft, en 

dit moet meedragen.’  
Enkele dagen na de uitvaart ontmoet ik hem bij de ingang van het kerkhof. ‘Ik ga 

even naar Agnes. Ik moet met haar spreken. Er zijn een paar kleinigheden waar ik 
alleen niet uitkom. Ja ik kom vaker met haar praten. In de stilte ontmoeten we 

elkaar. En dat vind ik fijn.’ Het lijkt wel een mystieke ervaring voor hem. Eens toen 
hij van het kerkhof kwam na een bezoek aan zijn vrouw zei hij: ‘Ik ben weer bij 

Agnes op bezoek geweest. De voorbije nacht is zij bij mij op bezoek geweest. Op 
licht verhoogde toon ging hij verder ‘maar je moet niet denken dat ik gek ben!’ 

 
Agnes lijkt wel de engel die hem richting wijst, over dode punten heen helpt. In het 

diepst van zijn ziel ontmoet hij haar. Als alles stil is, in en om hem heen, als alle 
ruis is verdwenen, dan hoort hij Agnes in de ruisende stilte. Iets gelijkaardigs 

overkwam de profeet Elia (1 Koningen 19,1-18). 
 

Elia wordt door de Enige geroepen om naar het oosten te vertrekken. Daar moet 

hij profeteren tegen de Baäl. Baäl was een afgod voor het Joodse volk. Met verve 
kwijt Elia zich van zijn taak. Zozeer dat koning Achab en koningin Izebel hem naar 

het leven staan. Vooral de koningin is een fervent aanhangster van de Baälgoden. 
Elia slaat voor haar dreigementen op de vlucht. Na een tocht van een dag in de 

woestijn gaat hij onder een bremstruik liggen. Het is dezelfde struik die voor Mozes 
in lichterlaaie stond. Zoals de struik brandde, zo brandde in Mozes het verlangen 

om zijn volk te bevrijden. Hier ook maakte de Enige zijn Naam aan Mozes bekend: 
Ik ben die is of Ik ben er voor jou of Ik zal er zijn. 

 
Elia echter valt van uitputting onder deze bremstruik in slaap. Een engel legde eten 

en drinken bij hem neer, maakte hem wakker en zei: ‘eet en drink, anders gaat de 
tocht je krachten te boven’. Wij kennen ook engelen van mensen die ons soms een 

zetje geven waardoor we weer moed krijgen, nieuw perspectief en opstaan uit 
verlamming en verder trekken. 

Na het eten viel Elia opnieuw in slaap. Voor een tweede maal legde een engel eten 

en drinken bij hem neer. Maakte hem wakker en zei: ‘eet en drink anders gaat de 
tocht je krachten te boven’. Wij kennen ook engelen van mensen die ons een 

tweede keer een zetje geven. Elia at en dronk. Gesterkt door de aandacht en het 
voedsel ging hij op weg. Op weg naar de berg Horeb. De berg waarop Mozes van 

de Enige de tien richtingwijzers ontving om te leven in een goede relatie met God 
en met elkaar. Op de berg ontmoet Elia God. Hij ontmoet hem niet in natuurgeweld: 

donder, bliksem en vuur. Hij ontmoet God in de ruisende stilte. 
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Mensen nabij zijn, is een grote kracht. De engel wijkt niet van Elia, blijft bij hem (Ik 
zal er zijn). Geeft hem voedsel naar lichaam en geest (is de gastvrijheid zelve). En 

nog ervaart Elia niets van Gods aanwezigheid. De engel weet het. Verzoekt hem om 
verder te trekken. De berg op. De plaats waar hemel en aarde elkaar raken. Waar 

we God kunnen ontmoeten. En dan zoals Jezus van gedaante veranderen, zoals we 
dat bij mensen die smoorverliefd zijn op elkaar, kunnen zien. Daar op de berg hoort 

Elia anders dan anders. In de ruisende stilte hoorde hij dat God hem rakelings nabij 
kwam. 

 
Elia en de bremstruik 

 

Wat Elia overkwam gebeurt vandaag nog. Het volgende voorbeeld getuigt hiervan 
 

Een man wordt ziek, ongeneeslijk, inoperabel. Nu bijna negen jaar geleden. Hoe 
houdt hij het uit, de pijn, de onzekerheid over nog meer pijn? Zijn weg door deze 

woestijn gaat door, via zijn levenskracht, telkens opnieuw. Een vrouw staat naast 
hém. Bijna negen jaar lang nu. Hoe houdt zij het vol: het verdriet, de zorg, de 

onmacht? Hoe staat ze telkens op uit het-niet-meer-kunnen, uit die grenzeloze 
leegte, uit die bodemloze diepte? Ze trekt zich terug in de nacht in haar lege kamer, 

met een kaars en een gedicht zonder te weten hoe ze verder moet. En daar in die 

leegte, dolend in een soort innerlijke woestijn, vindt ze stilte en rust, kan ze loslaten 
en vindt ze kracht in een Stem, die ooit zei en haar zegt: “Ik zal er zijn”. (vrij naar 

Hazelzet) 
 

Om over na te denken 
God kunnen we nooit kennen. Over God kunnen we slechts getuigen in poëtische 

taal. Waarom ben je het met deze stelling (on)eens? 
 

René Hornikx 
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   Augustinus 
 

De redactie wil aan de geestelijke rijkdom die Augustinus, de naamgever van onze 
Geloofsgemeenschap, aan ons heeft nagelaten, in de krant meer aandacht geven. 

Vanaf dit nummer zullen er daarom regelmatig tekstfragmenten van Augustinus 
worden opgenomen. Deze teksten, verzorgd door Wim Sleddens OSA, zijn voor 

het merendeel overgenomen uit de in het Nederlands vertaalde preken die het 
Augustijns Instituut in de voorbije jaren heeft gepubliceerd. De verwijzing 

daarnaar wordt steeds vermeld. Soms zijn er door Wim kleine wijzigingen 
aangebracht in een enkele zin om deze teksten geschikt te laten zijn om voor te 

lezen. 
 

Over de liefde 

 
Wie de eenheid van de Kerk verlaat, doet ook de liefde geweld aan. En wie de 

liefde geweld aandoet is niets, wat hij verder ook heeft en hoe geweldig dat ook 
mag zijn. Al spreekt hij de taal van mensen en engelen, al kent hij alle geheimen, 

al heeft hij het volmaakte geloof dat bergen verzet, al deelt hij zijn bezit uit aan 
de armen en al geeft hij zijn lichaam prijs aan de vuurdood, als hij de liefde niet 

heeft, is hij niets en baat het hem niets. Wie dat ene niet heeft waardoor al die 
andere dingen bruikbaar worden, heeft aan al die dingen niets.  

Laten we de liefde dus omhelzen en ons erop toeleggen om de eenheid van de 
Geest te behouden door de band van de vrede. We mogen ons niet laten verleiden 

door mensen die alles letterlijk nemen, en die door onzichtbare heiligschennis een 
zichtbare breuk veroorzaken, die zich afscheiden van het graan van de Kerk dat 

over de hele wereld wordt verspreid. Ja, het goede zaad wordt gezaaid over de 

hele wereld. De goede zaaier, de Mensenzoon, heeft het goede zaad niet alleen 
gezaaid in de provincie Africa, maar overal. Zijn vijand heeft er echter onkruid 

tussen gezaaid. En wat zegt de landeigenaar nu, tegen alle verwachting in? 'Laat 
ze samen opgroeien tot de oogst.' 

Dat zegt de Heer. Africa is toch niet de hele wereld? En deze tijd is toch niet de 
tijd van de oogst? Donatus kan toch de goede zaaier niet zijn? Overal, in de hele 

wereld, moet u de oogst afwachten, overal in de hele wereld moet u opgroeien tot 
de oogst, overal in de hele wereld moet u tot aan de oogst het onkruid verdragen. 

 (Preek 88,21. Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 524-525) 
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Brief Mgr. De Korte 
 
Op 6 september schreef Mgr. De Korte een brief aan zijn gelovigen in het bisdom 

Den Bosch naar aanleiding van de schandalen in Amerika en de aanval op de paus 

vanuit het Vaticaan. De bisschop heeft goed aangevoeld dat allen die bij de Kerk 
betrokken zijn behoefte hebben aan bemoediging.  
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Boekbespreking 

 

 

De journaliste Yvonne Zonderop schreef een 

prikkelend en uitdagend boek over de 
verrassende comeback van religie. Het boek 

is getiteld Ongelofelijk en is uitgegeven bij 

Prometheus Amsterdam.  
In de tweede helft van de vorige eeuw rukten 

veel Nederlanders zich los van een knellend 
godsdienstig verband. Geloven werd een 

privézaak achter de voordeur en het openbare 
leven verloor al zijn godsdienstige en 

religieuze uitingsvormen. De scheiding tussen 
openbaar leven en godsdienst die toen begon, 

bereikt in de huidige jaren haar voltooiing.   
 

Maar godsdienst en religie zitten diep in de mens verankerd en laten zich niet 
zomaar vernietigen. De vraag naar de zin van het leven en de reden van de 

gebrokenheid van het menselijk bestaan, blijft de mens vroeg of laat toch 
stellen. Veel Nederlanders leven tussen geloof en ongeloof. Hoe om te gaan 

met onze christelijke erfenis, want onze cultuur, democratie en ethiek komen 

uit de christelijke erfenis voort. Voor nieuwkomers uit alle delen van de wereld 
die zich voor korte of langere tijd in Nederland vestigen, blijft religie een bron 

van inspiratie. De schrijfster vindt dat we religie weer serieus moeten nemen 
als maatschappelijke verschijningsvorm die een grote betekenis heeft voor veel 

mensen. 
In de moderne tijd is de verhouding tussen God en mens totaal veranderd. Was 

voor de middeleeuwse mens God de grond van alle bestaan en alles in God 
gefundeerd, in onze tijd heeft God -voor zover Hij voor de mens bestaat- een 

verbrokkeld bestaan. De secularisatie in ons land, zo’n vijftig jaar geleden 
begonnen, betekende niet alleen een bevrijding van geloof en Kerk, maar ook 

een opluchting om uit een bedompte levenssfeer te ontsnappen. De basis was 
toen, hoe minder je met geloof en Kerk te maken hebt, des te beter is dat voor 

je persoonlijke ontwikkeling. Mensen die toen nog geloofden, geloofden in 
sprookjes. Maar de laatste tijd groeit toch het besef dat we met de radicale 

afkeer van religie toch iets belangrijks verloren hebben laten gaan. De 

schrijfster zegt, hoewel ze het niet bewijzen kan, dat er een begin van omslag 
lijkt te zijn. Het is geen taboe meer om te zoeken naar de wortels van je 

bestaan. 
Wat kunnen wij in onze tijd opnieuw uit onze wortels en verleden halen? Hoe 

kan het christelijk erfgoed opnieuw en op een nieuwe wijze aan de zoekende 
mens zijn levenszin teruggeven? 

De prijs van het boek bedraagt € 19,99 en het ISBN is 9 789044 633016    
  

Dolf van der Linden OSA 
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Viering ter ere van het huwelijk van  

Kitty Scholte en Erwin Muskens 
 

Op zaterdag 15 september waren we allen, ouders, familie en vrienden, getuigen 
van de volgende woorden, uitgesproken door de voorganger Marleen Kremers: 

“Jullie zijn hier gekomen, om jullie liefde voor elkaar openlijk uit te spreken en de 
zegen over jullie toekomst te vragen. Ik sta hier naast jullie, als vertegenwoordiger 

van de geloofsgemeenschap. Wanneer jullie dadelijk “ Ja ” tegen elkaar zeggen, 

bedoelen jullie daarmee: “Hier ben ik voor jou, altijd, met alles wat ik heb en met 
alles wat ik ben. Ik zal me inzetten, voor honderd procent, voor de meest boeiende 

opdracht, die me ooit in het leven gegeven is namelijk: jou gelukkig maken. “En 
omdat wij geloven en willen uitdragen, dat jullie liefde met God te maken heeft, 

mogen we Zijn aanwezigheid voelen en ervaren en vertrouwen we erop dat Hij met 
ons is.” 

Daarop volgde hun duidelijke “ja” woord, de ringwisseling en een hartstochtelijke 
kus. 

Als slotakkoord liep dit stralend verliefd, prachtige, pasgetrouwde stel door de 
dikke haag van enthousiaste mensen naar hun wachtende trouwauto. En we waren 

het er allemaal mee eens: Wat een bijzondere, mooie dag! 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens het kerkelijk recht is het huwelijk een sacrament dat door een priester of diaken wordt 

ingezegend. De hier beschreven viering is de door Kitty en Erwin gekozen wijze om elkaar trouw 

te beloven ten overstaan van God, familie, vrienden en de geloofsgemeenschap.  

 

 

 

Het bruidspaar laat vanuit hun vakantieadres 

weten: 
Wij hebben het heel erg fijn gevonden om de 

liefde te vieren samen met onze familie, 

vrienden en de gemeenschap van Augustinus. 
Wij willen nogmaals Marleen bedanken. Ook 

willen wij Yolande bedanken voor het kosteren 
en het koor en Ria voor het spelen van het 

orgel.  Met een zonnige groet vanuit 
Lanzarote, Kitty en Erwin  
 



10 
 

   Lekenpraat XXXI 
 

In “As you like it” laat Shakespeare iemand het leven van de mens samenvatten in 

zeven stadia. Vanaf de eerste jaren als hulpeloze baby tot en met het allerlaatste deel 

waarin de hulpbehoevende mens op sterven na dood, langzaam verdwijnt in 
vergetelheid. Het is een zwartgallige, cynische opsomming waarin telkens de nadruk 

komt te liggen op het negatieve dat de mens in de diverse levensfasen doormaakt. 
Zo is de baby bijvoorbeeld een jengelend en kotsend wezentje en de oude man blijkt 

blind, tandeloos en dement. Geen stuk literatuur om vrolijk van te worden, derhalve. 
Een aantal jaren heb ik dit fragment uit zijn toneelstuk in de literatuurlessen op school 

mogen behandelen. Daarbij liet ik het ook regelmatig terugkomen tijdens het 
schoolexamen en dan kreeg de leerling van mij de opdracht voorgeschoteld dit stuk 

Shakespeare te herschrijven in een positief verhaal. De gedachte daarachter was 
tweeledig. Ten eerste wilde ik hem of haar over het gelezene laten nadenken en er 

creatief  mee om laten gaan. Maar vooral wilde ik zo ook een beetje sturing geven 
richting mijn levensmotto “count your blessings”. Menigeen kwam gelukkig snel op 

het idee de baby te beschrijven als een verrukkelijk lief en onschuldig wezen en de 
oude man van een gezegende rustige oude dag te voorzien, omringd door zijn 

(klein)kinderen. 

 

              
                                    Willem Shakespeare                                        William Kloos 

 

Count your blessings is ook iets wat onze geloofsgemeenschap mag doen, twee jaar 
na  de zogeheten doorstart vanuit de Paterskerk. Het was immers toch ook een beetje 

een gok, een soort sprong in het diepe, toen er besloten werd door een aantal vaste 
kerkbezoekers om elders te proberen bij elkaar te blijven. Sterk gemotiveerd, dat wel, 

door de overheersende mening dat we het volledig drempelloze welkom aan iedereen 
het beste zelf konden verzorgen toen we het elders niet konden vinden. En nu leest u 

op een andere pagina in dit nummer van onze krant dat de penningmeester kan 

constateren dat we financieel gezond zijn en dat het kerkbezoek des zondags een 
constante lijn vertoont. Ondanks onze hogere leeftijd blijken we springlevend. 
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Eind negentiende eeuw  gold de dichtregel van Willem Kloos “Ik ben een God in het 
diepst van mijn gedachten” als godslastering. Na de nodige explicatie veranderde 

dat uiteraard. Sinds ik in de loop der jaren geleerd heb hoeveel er  bij een mens 
tussen zijn oren zit en hoe prettig het is je gedachten zelf te kunnen sturen en 

daardoor je stemming te bepalen, is me duidelijk geworden dat “count your 

blessings” een echt prima motto mag heten. En zoals gezegd ook toepasbaar in onze 
gemeenschap. 

Voor mij kwam dat nog eens duidelijk naar voren onlangs bij de zondag waarop de 
Augustinusviering plaatsvond. Twee van de acht – wat een weelde, zo’n aantal  - 

voorgangers kozen daarin voor een  experiment: ze vervingen de “preek” door een 
samenspraak over Augustinus die alleen al geslaagd mocht heten vanwege de relaxte 

wijze waarop die werd uitgevoerd door Joost Koopmans en Annelies  Rosier. Een 
drukbezochte dienst waar we met ons inmiddels vaste ondersteuningskoor het 

Laudate omnes gentes en het Ubi caritas et amor konden zingen en waar de o zo 
belangrijke koffiebijeenkomst  achteraf ook bijdroeg aan een echt “zondagsgevoel”. 

 
Twee dagen daarvoor hadden tientallen vrijwilligers bij Marjan van Kraaij in de 

achtertuin ook reeds een “echt welkom” gevoel ervaren toen zij daar voor de tweede 
maal in de watten gelegd werden. Hetgeen weer nieuwe energie geeft aan ons allen 

om ook van het derde jaar een succes te gaan maken. Een nieuw en veelbelovend 

programma van films, lezingen en cursussen van Bezinning in de Binnenstad zal 
daartoe  ongetwijfeld gaan bijdragen. 

 
Het zijn, als het om religie gaat, geen gemakkelijke tijden. De secularisatie heeft de  

kloof die er altijd al bestaan heeft tussen generaties, alleen maar vergroot. Veel 
jongeren  immers zijn weliswaar wellicht nog wel gedoopt maar zonder wekelijkse 

kerkgang opgegroeid en aan de zogeheten millenials  gaat vrijwel alles voorbij wat 
cultureel gezien onder religie valt. Dat kan voor hen een groot probleem worden 

wanneer ze ooit invulling zoeken voor de hang die elk mens kent naar zingeving. Of 
als ze bij groot verdriet of tegenspoed  de “waarom vragen”  moeten zien te 

beantwoorden. Dan is het toch gemakkelijker als er een basis is gelegd van 
zegeningen die niet materieel zijn.  

Die basis wordt niet meer zoals vroeger automatisch gelegd door  geloof en Kerk. 
Alleen al niet omdat door veel jongeren bij het woord Kerk meteen een link gelegd 

wordt  naar misbruik en schandaal. Pas als je wat dieper op de materie  ingaat, kun 

je laten zien  dat er wel degelijk iets goeds te halen is op immaterieel gebied binnen 
geloof en Kerk. Wat kunnen wij voor die jongeren betekenen als zij nooit bij een 

viering op Glorieux verschijnen?  Niets? Ja, toch wel. Standvastig blijven uitstralen  
dat wij  zelf in elk geval geloven in een andere omgang met elkaar dan  een waar zij 

dagelijks (in veel gevallen) mee te maken (kunnen) krijgen. Dat wij zo veel mogelijk 
proberen te leven vanuit “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 

niet”. En zo een beetje uitdragen dat het na te streven geluk zit in “count your 
blessings.” 

                                         Gert Dirksen  
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Vanuit het bestuur van de Geloofsgemeenschap 
 

De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven bestaat al weer twee jaar en we 

vinden dat het goed loopt. Het aantal bezoekers blijft constant; de koffie na afloop 
wordt druk bezocht en is erg gezellig. We beginnen een echte gemeenschap te 

worden.  
Voor het komende jaar is weer een mooi programma Spiritualiteit & Bezinning 

gemaakt en de samenwerking met Glorieux verloopt prima. We hebben een 
huwelijksviering gehad: een primeur voor onze gemeenschap. 

 
Als bestuur maken we ons op voor het nieuwe jaar en proberen zo goed mogelijk 

beleid te formuleren om een aantrekkelijke gemeenschap te zijn ook voor nieuwe 
bezoekers, die we regelmatig mogen begroeten. We vinden het fijn dat het aantal 

‘vrienden’ constant is gebleven, zoals u kunt zien in de grafiek op pagina 3 in deze 
Kerk-Krant. De ‘vrienden’ zijn de ruggengraat van onze gemeenschap en we 

maken dus graag reclame om op deze manier te participeren.  
In het voorjaar hebben we een succesvolle bijeenkomst voor de ‘vrienden’ 

georganiseerd en we zullen dit in het komend voorjaar weer doen. 

 
Als het nog geen ‘vriend’ bent en onze gemeenschap spreekt u aan, dan nodigen 

wij u uit om u ook aan te sluiten.  
 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
Harrie Meelen, voorzitter 
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Tweespraak over Augustinus 

 
Tijdens het Augustinusfeest op 26 augustus hielden Joost Koopmans en Annelies 

Rosier een tweespraak over Augustinus. In deze en komende afleveringen van de 

Kerk-Krant kunt u de uitgesproken teksten nog eens nalezen. 
 

Annelies: Een van de uitspraken die mij erg aanspreekt is: “heb lief en doe dan 
wat je wilt”. Daarin geeft Augustinus de mens veel speelruimte naar mijn idee. 

Maar wat verstaat hij onder liefde? 
 

Joost: Augustinus heeft het over twee soorten liefde. 'De begerende liefde'  waarbij 
IK het laatste woord heb. Het is een verkeerde vorm van liefde, te herleiden tot 

zelfzucht of begerende liefde. Hier tegenover staat 'de caritas', dat is de liefde die 
uitgaat naar DE ANDER en het geluk van de ander zoekt.  

De zin 'bemin en doe dan wat je wilt' is geplukt uit een preek van Augustinus over 
de eerste brief van Johannes. Hier volgt wat meer context: 
 

Wees dus gewaarschuwd: 
alleen op grond van de liefde 

zijn de daden van de mensen te onderscheiden. 
Er gebeuren veel dingen die ogenschijnlijk goed lijken 

maar niet voortkomen uit de wortel van de liefde. 
Ook dorens bloeien. 

Sommige dingen lijken hard of onvriendelijk, 
maar zij gebeuren om op te voeden en zijn door liefde ingegeven. 

Voor eens en voor altijd  wordt je een kort bevel gegeven: 
bemin en doe dan wat je wilt. 

Zwijg je, zwijg dan uit liefde. 
Spreek je, spreek dan uit liefde. 

Wijs je iemand op fouten, doe het uit liefde. 

Ontzie je iemand, doe het uit liefde. 
Alleen vanuit de liefde wordt alles waardevol en zinvol. 

Draag daarom de bron van de liefde in je hart, 
want uit de liefde kan niets anders dan goeds voortkomen. 
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Begijnenhofgesprekken 
Acht zondagen per jaar een goed gesprek 

Lezingen voor persoonlijke verdieping en verbreding van inzicht 
 

Locatie: De Herberg, terrein Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven  
* Parkeren: tegenover Eckartdal bij ‘De Combinatie’, Nuenenseweg 4  

(Wie slecht ter been is kan achter De Herberg parkeren)  
* Mail: begijnenhofgesprekken@gmail.com * Vragen:  040-242 12 63  of  040-241 58 21  

* Uw gift is welkom op NL54 INGB 000 959 53 55  t.n.v. Begijnenhofgesprekken- Eindhoven 

www.begijnenhofgesprekken.nl 
Jaarprogramma 2018 – 2019: 
16 september Ds. Ids Smedema, Amersfoort Gewelddadig ingrijpen om vrede te brengen? 
21 oktober Dr. Kick Bras, Haarlem  Oog in oog met het geheim van het leven 
18 november Gerard Rooijakkers   'Jezus Waaghals' 
16 december Dr. Janneke Stegeman  'Alles moet anders!' 
20 januari Piet Winkelaar   'Kijken en zien' 
17 februari Leon Teubner    Johannes van 't Kruis (tekstlezing) 
17 maart Ad de Keijzer    De Johannes Passion van Bach 
14 april Losang Gendun   Boeddhisme uit de eerste hand 

 
 

Eerste Eerste communieviering in Glorieux 
 

 

In onze Kerk-Krant van september 

heeft de moeder van Sanne, Liselotte 
Vogels–Verhoeven, ons al verteld hoe 

verheugd zij en haar man zijn, dat ze 

samen met diaken Johan Wolbrink, 
haar dochter kunnen begeleiden bij 

haar eerste communie in onze 
geloofsgemeenschap. 

Zondag 23 september was de grote 
dag waarop ze voor het eerst het 

Brood mocht ontvangen.   
 

 

mailto:begijnenhofgesprekken@gmail.com
http://www.begijnenhofgesprekken.nl/
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Lezing: Dialoog christenen en moslims 

Inleider: Enis Odaci. Christenen en moslims. Ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. 

Aangejaagd door de verschrikkelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een stevige rechtse 

wind lijkt de polarisatie in Nederland hand over hand toe te nemen. Maar er zijn gelukkig ook vele 

ontwikkelingen, ontmoetingen en hoopvolle initiatieven die het tegendeel bewijzen. Hoe gaan we 

met deze zowel positieve als negatieve realiteit om? Kunnen wij als gelovigen een relatie opbouwen 

met mensen die wij 'anders' vinden? 

Enis Odaci, moslim, publicist en journalist, is voorzitter van de Stichting  Humanislam, een denktank 

voor islamitisch Humanisme, die hij mede heeft opgericht n.a.v. het verscherpte islamdebat na 11-

09-2001. Datum en tijd: woensdag 7 november, 14.00-16.00u. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 

5613 CB Eindhoven. Kosten: € 7,-. 

 
Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. 

Mildred Hayes, een alleenstaande gescheiden vrouw, strijdt tegen de politie. Haar tienerdochter 

is zeven maanden geleden verkracht en vermoord. De politie heeft nog steeds geen werk gemaakt 

van deze zaak. Om de aandacht hierop te vestigen plaatst Mildred drie Billboards buiten de stad 

en komt hierdoor in conflict met de potitie. Datum en tijd: woensdag 17 oktober, 19.30-22.00. 

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. Kosten: € 5,00, inclusief koffie, thee, 

frisdrank. Voorafgaand aan de film worden er enkele thema's aangegeven. Na afloop is er 

gelegenheid om samen in gesprek te komen over de film. 

 
Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods 

vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag 

Hammerskjöld, Zukui Jifu  (zenvrouw) en Franciscus van Assisi. Datum: vrijdag  2 november.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 

 
Cursus Wereldgodsdiensten 

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. 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. Inleider: Ari 

van der Zon, theolog en oud-docent levensbeschouwing. Data: 23 en 30 oktober, 6,13,20 en 27 

november. Tijd: 19.30-21.30u. Plaats: Antonius van Paduakerk, Fazantlaan 17 Eindhoven. Kosten: € 

35,- over te maken op reknr. NL85 TRIO 0197 6554 08 t.n.v. J. de Klerk o.v.v. Naam van de cursus. 
 

Wies Kleene 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.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, gelieve dit dan 

kenbaar te maken via het mailadres van de redactie. 

 
Volgende aflevering 

De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 4 november. 
Sluitingsdatum voor kopij is 22 oktober. 

 
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. 

mailto:uypers41@gmail.com.nl

