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Liefhebben met hoofd, hart en handen 
 

Het wordt herfst. Bladeren aan de bomen verkleuren, vallen op de grond en vormen daar een 

kleurrijk tapijt. ’s Avonds wordt het vlugger donker en killer. De natuur trekt zich terug. Dieren 
verzorgen hun wintervoorraad of zoeken een plek om straks de winter door te komen. Wij 

zoeken de warmte en het licht op in huis. Hebben wij voldoende “wintervoorraad” verzameld 
om de winter door te komen? 
 

De lezingen van de zondagen in november kunnen ons hierbij wellicht helpen. Wat van waarde 
is in ons leven komt ons niet vanzelf aanwaaien. Geloven, hopen en liefhebben zijn werk-

woorden. Ze zetten ons aan het werk. Geloven, hopen en liefhebben is een zaak van hoofd, 
hart en handen. Voor sommige mensen is geloven een kwestie van goed onder woorden 

brengen wat er in de Schriften staat. Maar een “woordreligie” houdt mijns inziens geen stand 
omdat de daad niet bij het woord wordt gevoegd. Jezus waarschuwt zijn leerlingen voor de 
Farizeeërs. Zij kennen de Thora heel goed. Houden mensen voor wat goed is in Gods ogen en 

wat niet hoort. Maar ze doen niet wat ze zeggen. Jezus geeft zijn leerlingen de goede raad om 
goed te luisteren naar hun woorden, maar hun handelwijze niet na te volgen. Het bekende 

verhaal van het penninkje van de weduwe is hiervan een goed voorbeeld. De Farizeeën gaven 
van hun overvloed, de weduwe gaf alles wat ze bezat. Jezus prijst de weduwe omwille van 
haar totale overgave (Marcus 12,41-44). 

 
In het Hebreeuws hebben woorden soms meerdere betekenissen. Zo betekent het woord 

“dabar” zowel “woord” als “daad”. Je luistert naar de Enige als je ook doet wat je hoort. Wat 
je hoort en wat je doet zijn in overeenstemming. Of naar iedereen persoonlijk toegehaald, je 
doet wat je zegt. In het woord “dabar”, horen zeggen en handelen bij elkaar. Ze vormen een 

geheel. Dat is in de wereld waarin wij meestal verkeren niet zo. Wat mensen zeggen en wat 
ze doen, ligt soms mijlenver uit elkaar. 

In de laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden we uitgenodigd om “integer” te zijn. Om 
te doen wat we zeggen. Dat kunnen we als we houden van mensen, bij voorkeur van de 
minsten. Op de vraag naar het voornaamste gebod, geeft Jezus een opvallend antwoord. In 

zijn antwoord verbindt hij twee geboden uit het Oude Testament met elkaar: God liefhebben 
en je naasten als jezelf (Marcus12,28b-34). Dit wordt ook wel het dubbelgebod van de liefde 

genoemd. Vanuit dit gebod kon Augustinus ook schrijven: ‘Heb lief en doe wat je wilt’.  
 
Ik begon met het langzaam afsterven van de natuur. Tegelijk met het afsterven kan het hevig 

tekeer gaan met regen, wind en storm. Deze natuurelementen worden gebruikt om het einde 
der tijden aan te duiden (Marcus 13,24-32). Met daardoorheen de boodschap dat Gods licht 

en liefde nooit verdwijnen. Er is altijd hoop, toekomst, nieuw leven. 
 
Nog even over de titel. Liefhebben en geloven kunnen we als we het Woord van God verstaan, 

als we dit Woord toelaten in ons hart kunnen onze handen doen wat God van ons vraagt. 
 

René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER NOVEMBER 2018 
 

Ik weet wat liefde is, maar als je mij vraagt ‘wat is liefde’ sta ik 
met de mond vol tanden. 

 
Augustinus 

 

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 

Tijdens deze viering zullen de overledenen uit onze gemeenschap van het 
afgelopen jaar worden herdacht. 

                          13 februari 2018:     Jos van den Broek OSA, 87 jaar 

                          15 februari 2018:     Bernardo Thöene OSA, 93 jaar 

                          16 februari 2018:     Jacob Postma OSA, 92 jaar 

                          23 februari 2018:     Corrie de Leeuw van Gog, 86 jaar 

                            3 maart 2018:        Teun Kuypers, 88 jaar 

                       27 juni 2018:       Jozef van der Beek OSA, 92 jaar 

                       16 juli 2018:        Jan Mathijs Beaujean, 82 jaar 

                         2 oktober 2018: Gerard Kurvers OSA, 96 jaar 

                        21 oktober 2018: Petra Dankers, 84 jaar 

 

Zondag 11 november 9.30 uur: 32e zondag door het jaar:  

Kijk uit! 
Lezingen: 1 Koningen 17,10-16 en Marcus 12,38-

44 of 12,41-44 
Voorganger:  Annelies Rosier, pastoraal werkster 

  

Zondag 18 november 9.30 uur: 33e zondag door het jaar: 

Komt het goed? 
Lezingen: Daniël12,1-3 en Marcus. 13,24-32 

Voorganger:  Wim Kalb, priester 

Bijzonderheid: Radboudzondag 

  

Zondag 25 november 9.30 uur: Christus Koning van het heelal: 
Zal Hij komen? 

Lezingen: Daniël 7,13-14 en Johannes 18,33b-37 

Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 2 december 9.30 uur: 1e zondag Advent:  
Wees waakzaam en bid. 

Lezingen: Jeremia 33,14-16 en Lucas 21,25-28.34-36 

Voorganger:  Joost Koopmans OSA 
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Augustinus spreekt: 

 
Uit  een preek over het Onze Vader: 

 

We hebben gehoord wie we moeten aanroepen. Dan nu: wat moeten we hem 
vragen? 

Wat behoren we aan zo'n Vader te vragen? Hebben we hem niet om regen 
gevraagd, vandaag en gisteren en eergisteren? Eigenlijk is het te gek dat we 

zoiets onbelangrijks vragen aan zo'n Vader. En toch zie je met hoeveel zuchten, 
met hoe groot verlangen we om regen bidden als we bang worden om te sterven, 

als we bang zijn voor wat niemand kan ontlopen? Elke mens sterft, vroeg of laat. 
Toch zuchten en smeken we, wringen we ons in bochten, roepen we tot God om 

een beetje later te mogen sterven. Zou het niet veel beter zijn als we tot hem 
zouden roepen om daar te mogen komen waar niemand ooit sterft? 

Daarom staat er: 'Uw naam worde geheiligd.' Ook dat vragen we hem, dat zijn 
naam geheiligd mag worden in ons. Want zijn naam is altijd heilig. En hoe kan 

zijn naam nu geheiligd worden in ons als die ons niet heilig maakt? Eerst waren 

we namelijk niet heilig, het is door zijn naam dat we heilig worden gemaakt. 
Maar God is altijd heilig, en dat geldt ook voor zijn naam. We bidden voor onszelf, 

niet voor God. We hoeven God niets goeds toe te wensen, er kan hem nooit iets 
kwaads overkomen. We kunnen wel onszelf het goede toewensen, in de hoop 

dat zijn heilige naam mag worden geheiligd. Dat iets wat altijd heilig is, geheiligd 
mag worden in ons. 

(Sermo 57, 3-4. Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 149-150) 
 

                          
 

Dit beeld van Augustinus heeft vele tientallen 

jaren gestaan in de nis boven de toegangsdeur 

van de oudste vleugel van Mariënhage. 
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 Bidden (1) 
 

We leven in een snel veranderende tijd. Aan jongeren en mensen die werken 
worden hoge eisen gesteld door de samenleving. En zij stellen hoge eisen aan 

zichzelf, want naast werk is er nog van alles wat er gedaan moet worden om erbij 

te horen. Ze zijn voortdurend bezig met wat er buiten hen gebeurt. Tijd voor 
zichzelf om in stilte tot rust te komen nemen ze niet. En dan liggen angst, stress, 

burn-out, opgebrand zijn en lusteloosheid op de loer. Er is een gezond evenwicht 
nodig tussen afstand en nabijheid, tussen actief bezig zijn en tot rust komen. 

Aan Sigmund Freud heeft men eens gevraagd waartoe een normaal mens in staat 
zou moeten zijn. De vraagsteller verwachtte waarschijnlijk een ingewikkeld 

antwoord maar Freud antwoordde kortaf: ‘Lieben und arbeiten’. Liefhebben en 
werken dus. Een eenvoudig doch uitgebalanceerd voorschrift. 
 

 
 

Om een goed evenwicht te vinden tussen afstand en nabijheid, werken en rusten, 
tijd voor anderen en tijd voor zichzelf, doen veel mensen aan mindfulness. Een 

populair geworden woord voor bezinning, spiritualiteit, meditatie, contemplatie of 
bidden. Als het over bidden gaat is de eerste vraag die gesteld wordt: Helpt 

bidden? Bidden helpt niet als je meteen op de vraag een antwoord wilt hebben. 
De Italiaanse benedictijner monnik Luigi Gioia schreef een boek over bidden: Zeg 

het tegen God. Een aanmoediging om te bidden, uitgeverij Kok, 248 blz., € 17,95. 
Hij geeft op de vraag of bidden helpt dit antwoord: ‘Bidden helpt alleen al doordat 

ik als ik bid de dingen anders ga zien. Mijn perceptie verandert. Volgens mij is dat 
een wonder. Mensen realiseren zich vaak onvoldoende dat op het moment dat ze 

begonnen te bidden, zich al anders voelden. Ze voelden zich in harmonie met iets 
groters, noem het God. Ik heb in mijn leven vaak gebeden voor dingen, soms hele 

wereldse dingen en ze zijn gewoon gebeurd. Ik weet niet of ze plaatsvonden 
omdat dit nu eenmaal moest of omdat God erachter zat. Ik geloof dat bidden altijd 

tot verandering leidt. Vaak alleen niet op de manier die we gehoopt of gedacht 

hadden.’  
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Stijn Fens had voor het dagblad TROUW een gesprek met Gioia. Het verslag van 
dit gesprek werd op dinsdag 3 juli in die krant gepubliceerd. Daarin zegt Gioia dat 

hij geen dag, zelfs bijna geen uur kan zonder bidden. Vervolgens geeft hij een 
mooi beeld wat bidden voor hem betekent: ‘Leven is voor mij als de stukjes van 

een puzzel. We kijken ernaar en we zien eerst alleen de stukjes en we verliezen 

vervolgens het overzicht. Bidden helpt mij om van die stukjes weer één beeld te 
maken’. 

In het genoemde interview geeft Gioia aan Fens zeven tips om succesvol te bidden. 
We besteden in de Kerk-Krant in de komende nummers hier aandacht aan:  

1. Waar bidden?  
2. Bidden is een gesprek dat God met jou begonnen is.  

3. Kijk hoe Jezus bad.  
4. Zoek naar een goede gebedshouding.  

5. Hou je gebed kort en simpel. 
6. Wees eerlijk en  

7. Zeg het tegen God. 
Elke bijdrage sluiten we af met een verhaal: 
 

Twee mannen zijn elkaar onderweg van de ene stad naar de andere  
tegengekomen. Eén rijk. Eén  arm. Tijd voor het avondgebed en de ene reciteert 

uit zijn hoofd het Achttiengebed. Lang. Erg lang. De ander houdt zijn hand voor 

zijn ogen. Zegt het alfabet. De eerste lacht zijn metgezel uit: “Noem je dat bidden, 
jij onwetende stommeling?” De ander man zegt: Ik kan niet bidden, dus ik geef 

God de letters en hij maakt er wel een gebed van.” ‘s Nachts wordt de eerste hevig 
ziek. Alsof het leven uit hem wegvloeit. Hij roept tot God: “Wat heb ik gedaan dat 

ik dit verdien?” Hij hoort een stem die zegt: “Dit is omdat je mijn dienaar hebt 
bespot.” De zieke man zegt: “Maar hij kon niet eens bidden!” De stem: “Je vergist 

je. Hij kon bidden, want hij deed het met heel zijn hart. Jij weet de zinnen en de 
woorden, maar er is alleen maar mond en geen hart.”  
Uit: Marcel Möring, In Babylon, Meulenhoff, Amsterdam, 7de druk, 1998, blz. 89 

 

René Hornikx 

Pendeldienst 
 

Na de verhuizing van de Paterskerk naar Glorieux is er een pendeldienst in het 

leven geroepen om de mensen die in de buurt van de Paterskerk wonen op 

zondagmorgen te kunnen vervoeren naar Glorieux. Deze pendeldienst loopt naar 
wens, maar nu komen er meer verzoeken om opgehaald c.q. meegenomen te 

worden. De pendeldienst is lastig uit te breiden naar andere wijken, zoals 
Tongelre en Woensel, alleen al uit praktische tijdsoverwegingen en ruimte in de 

auto. Uiteraard willen we kerkbezoekers die moeilijk naar de vieringen kunnen 
komen helpen bij vervoer. We willen dit dan wel op persoonlijke titel regelen. Dus 

kijken of mensen in de buurt wonen en een plaatsje over hebben in hun auto. 
Laat u dus vooral weten als hulp bij vervoer nodig is en wij proberen dat te 

regelen. Na de viering zijn altijd bestuursleden beschikbaar voor uw 

vraag/verzoek.                 Alvast hartelijk dank! Bestuur Augustinus-Eindhoven. 
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Christenen en hun fascinatie voor koken en eten 

 

Recepten uit de tijd van de Bijbel 

 
In eerdere afleveringen van de Kerk-Krant heeft u al kennis kunnen maken met 

Pieter Briels. Pieter heeft verteld over de reacties die hij zo nu en dan krijgt op 
zijn uiterlijk en u heeft het vraaggesprek kunnen lezen dat de redactie met 

Pieter en zijn vrouw Joop onlangs heeft gevoerd. Pieter en Joop hebben een 
gemeenschappelijke hobby: koken. Daarover gaat het deze keer. Pieter is bezig 

met het schrijven van een verhaal onder de titel “Christenen en hun fascinatie 
voor koken en eten. Recepten uit de tijd van de Bijbel.” Hij licht alvast een tipje 

van de sluier op. 
 

Om u alvast wat te laten proeven van het verhaal, heb ik enkele stukken eruit 
geselecteerd en om u wat daarvan letterlijk te laten proeven, geef ik u het 

recept van ‘Nonnenscheetjes’ (gebakken soesjes). 
 

Wandeling 

Het verhaal begint met een proloog over mijn eigen ervaringen met ‘samen-
aan-tafel-gaan’ met eten en drinken, spijs en drank en de betekenis daarvan 

voor mensen, al dan niet Christen. 
 

Na de proloog heb ik een ‘wandeling’ gemaakt door eeuwen heen, op zoek  

naar Christenen die op een of andere manier betrokken waren (en nog zijn) bij 
eten en drinken. En dat niet alleen om in leven te blijven of voor lichamelijk en 

geestelijk welzijn of misschien voor ‘De Goddelijke gaven, als geschenk uit de 
hemel’ , zoals in de Bijbel staat. 

Het waarom hopen wij te weten te komen tijdens onze ‘wandeling’. De 
‘wandeling’ voert ons langs verschillende kloosters en abdijen en begint bij 

Hildegard von Bingen, de middeleeuwse mystica met een kookboek van haar 
hand. Een kunstzinnige vrouw met passie voor koken en nog veel meer. En we 

komen langs bij de abdij van Solesmes (200 km onder Parijs) met de leerschool 

voor Gregoriaans en met de monniken aan tafel met ‘Frans eten met wijn’. Aan 
de abdij van Marmoutier in de Loirestreek met de heerlijke ‘Nonnenscheetjes’ 

(gebakken soesjes) konden wij niet voorbij gaan. We ontmoetten Bertus Aafjes, 
op voetreis naar Rome, met zijn ervaringen in een klooster in de Dolemieten. 

De abt van de Sint-Paulusabdij in Oosterhout komt voorbij met een eigen 
verhaal. En wat denkt u van het recept van ‘Kabeljauw in Abdijbier’ van de 

Norbertijnen-abdij in Grimbergen (België). Maar ook schrans- en drinkpartijen 
in kloosters in de Middeleeuwen, moeten genoemd worden als een stukje 

geschiedenis over wantoestanden in kloosters. Bernard van Clairvaux moest 
eraan te pas komen om dat de kop in te drukken. Het zijn enkele memorabele 

momenten uit onze ‘wandeling’. 
Aan het einde van deze boeiende en leerzame ‘wandeling’ komen we tot rust 

met een bokaal Trappistenbier of een abdijlikeur als hartversterker in de  
stilte van de abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot in ons mooie Brabant. 
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Samen vieren. 
Tijdens onze ‘wandeling’ hebben wij vele malen kennis gemaakt met ‘samen 

vieren’ van mensen. Heeft dat wellicht te maken met die fascinatie van Christenen 
voor koken en eten, spijs en drank? Daarover meer in het volledige verhaal. U 

moet daarvoor nog even geduld hebben. 

 
Dan nog het verhaal over het ontstaan van ‘Nonnenscheetjes’ (gebakken 

soesjes). Het speelde zich af in de Middeleeuwse Abdij Marmoutier, in de 
Loirestreek in Frankrijk. Het verhaal gaat als volgt. De jonge novice Agnes die 

meehielp in de keuken, liet per ongeluk een wind (kan iedereen overkomen, zelfs 
een non). De andere aanwezige nonnen moesten daarover zo lachen, dat een 

lepel soezendeeg in een pan met olie terecht kwam, waardoor een gefrituurd 
soesje ontstond. Ze noemden het ’Nonnenscheetje’. Na wat speurwerk, ontdekte 

ik in Gent in het klooster Het Erfgoedhuis Zusters van Liefde, waar de 
‘Nonnenscheetjes’nog steeds worden gefrituurd. Alleen heten de soesjes daar niet 

‘Nonnenscheetjes’, maar ‘Nonnenvodjes’. Het is een heerlijk dessertgerecht. 
 

Recept voor het maken van ‘Nonnenscheetjes’ 
Ingrediënten:150 g bloem, halve liter volle melk, 3 eieren, 70 g boter, 50 g 

suiker,1 zakje vanillesuiker, een snufje zout en olie om te frituren.                      

Bereiding: Doe de melk, suiker, vanillesuiker, boter en snufje zout in een  
pan. Breng aan de kook en voeg de bloem toe. Klop met garde tot een deeg. 

Neem de pan van het vuur. Voeg de eieren een voor een toe. Na elk ei mengen. 
Voeg zo nodig water toe. Het deeg moet nog tamelijk stevig zijn.       

Verwarm de olie tot 100 graden. Vorm kleine bolletjes van het deeg en frituur ze 
in de olie goudbruin. Laat de soesjes uitlekken op keukenpapier. Wentel ze door 

poedersuiker.   
 

 
 

Pieter Briels 
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 “GELOOF IS UNIVERSEEL, GELOVEN HEEL PERSOONLIJK” 
 

Met grote regelmaat treft u hier interviews aan met mensen die behoren tot onze 

geloofsgemeenschap. Dit alles om de onderlinge band te verstevigen. Immers, 
onbekend maakt onbemind of liever: bekend maakt bemind. Ditmaal gingen wij in 

gesprek met het jongste redactielid van onze Kerk-Krant, Linda Derksen. Tijdens het 
lezen van haar boeiende verhaal zal u duidelijk worden waarom u haar, ondanks haar 

verbondenheid met onze geloofsgemeenschap, ’s zondags niet vaak zult aantreffen 

op Glorieux. 
 

 

 

 

Je bent druk met je werk in de journalistiek. Wat 

doe je zoal bij het Eindhovens Dagblad? 
Ik ben sportjournalist op de gezamenlijke 

sportredactie van de drie Brabantse kranten. En dat 
werk brengt heel onregelmatige werktijden met zich 

mee. Zo kan ik op zondag om twaalf uur ’s middags 
van huis gaan en pas na één uur ’s nachts 

thuiskomen. Juist in het weekend ben ik natuurlijk 
extra druk, dus voor mij geen zondagsrust. Mijn 

taak bestaat overigens ook door de week uit veel 
meer dan artikelen schrijven. Zo coördineer ik de 

regiosport voor ED, ik ben zeg maar een spin in het 

web. Dit omdat ik, in tegenstelling tot veel 
journalisten, niet chaotisch ben maar juist 

gestructureerd. 

Daarom hebben ze mij gevraagd om een tiental schrijvende freelance collega’s aan 

te sturen. Dan bepaal ik bijvoorbeeld wie waarheen gaat. Daarbij zet ik niet alleen 

de pagina’s op, maar maak ik als eindredacteur in de avonddienst de pagina’s ook 
af. Dat wil zeggen controleren op spelling en inhoud, de juiste kop boven een artikel 

zetten, de goede foto erbij, aanpassingen in de lay-out. In de planning naar het 
weekend toe houd ik soms rekening met mogelijk afgelaste wedstrijden en dan kies 

ik er beter voor om een zaalsport te bezoeken. Maar er is ook echt veldwerk. Zo sta 
ik de ene keer met mijn pen en kladblok in de stralende zon langs de lijn en de 

andere keer onder een paraplu in de stromende regen. En dan moet ik tegenwoordig  
ook nog het nieuws snel online brengen of al tijdens de wedstrijd twitteren. 

 
Is sport naast je beroep ook je passie, met andere woorden ben je zelf ook een 

actieve sporter? 
Ja recreatief, ik doe aan speerwerpen. Als kind heb ik aan atletiek gedaan, daarbij is 

speerwerpen mijn favoriete onderdeel geworden. Dat heb ik twee jaar geleden weer 
opgepakt. Het moest nu ook wel een individuele sport worden. Gezien mijn  

onregelmatige werktijden kan ik  geen teamsport gaan beoefenen omdat ik dan mijn 

teamgenoten vaak in de steek zou moeten laten. Wedstrijdverplichtingen in het 
weekend kan ik sowieso niet aangaan. Ook voor het speerwerpen heb ik trouwens 

een flexibele trainer nodig, want soms moet ik op het laatste moment nog een 
training afzeggen. Daarnaast doe ik ook nog aan yoga. Yang voor flexibiliteit en 

balans, dus het fysieke aspect en yin voor de innerlijke rust.  
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Ben je vanaf je jeugd al een schrijver of kwam dat later pas? 
Al in groep 4 van de basisschool (2e klas lagere school; red.) toen ik 8 jaar was en 

de andere kinderen in de sneeuw gingen spelen, keek ik naar de Olympische Spelen 
en schreef daar mijn verhaaltjes over. Overigens hield ik toen, in tegenstelling tot 

nu, nog geen dagboek bij. Op het vwo maakte ik aanvankelijk, om alle opties open 

te houden, nog de verkeerde keuze voor de profielrichting Natuur en Techniek, 
maar de TU/e als vervolg zag ik al snel niet zitten. Ik wilde sportjournalist worden. 

Het werd echter niet de meest voor de hand liggende School voor Journalistiek in 
Tilburg, omdat ik vond dat het onderdeel sportjournalistiek daar niet voldoende  

serieus genomen werd. Dus belandde ik in Mechelen waar ik drie jaar studeerde. 
Een studie die ik heb afgesloten met een vanuit België gezien ‘buitenlandse’ stage 

bij het Eindhovens Dagblad. Daar ben ik blijven hangen en van die stap heb ik nooit 
spijt gehad. 

 
Mag je als schrijvend journalist eigen inzicht naar voren brengen? Ofwel, moet je 

bijna ‘helderziend’ zijn om al luisterend te onthouden wat en in te schatten hoe dat 
precies gezegd wordt?  

Natuurlijk moet je juist inschatten wat bedoeld wordt, maar een eigen mening 
hoort er soms ook bij. Het draait niet om mij als interviewer, maar het betreft wel 

altijd een interpretatie van wat je hoort. Veiligheidshalve laat ik lastige verhalen 

altijd nalezen voor de publicatie. Het belangrijkste vind ik het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie. Ze moeten weten wat ze aan je hebben. Dan zijn mensen op 

den duur ook geneigd zich voor je open te stellen en net wat meer informatie te 
delen. 

 
Hoe moeilijk is inlevingsvermogen enerzijds tegenover het weer afstand nemen 

van de emoties van de ander? 
Natuurlijk is er verschil of je iemand interviewt in de euforie na een zege, dan wel 

tijdens de teleurstelling of zelfs verdriet na een nederlaag. De juiste afstand 
bewaren is daarbij nodig. Natuurlijk is het voor een journalist ook weleens prettig 

als niet alles altijd gladjes verloopt, met als gevolg dat er een interessant verhaal 
in iets zit. Een beetje reuring vinden media meestal fijn, terwijl een vereniging 

vanzelfsprekend meer baat heeft bij rust. 
 

Hou je van stilte op zijn tijd? Plan je die in in je drukke baan? 

Ja, ik ben introvert van aard, dus heb ik stilte nodig om me op te laden. Een 
extrovert iemand zal daarvoor juist drukte om zich heen opzoeken.  Mijn telefoon 

zal ik echter niet snel uitzetten, omdat als ik vrij ben mijn werk wel 24/7 doorgaat 
en ik niets wil missen. Om echt van vrij zijn te kunnen genieten, moet ik dus per 

se van huis weg. Ik maak dan ook meerdere korte trips per jaar. Toen ik nog 
freelance werkte volgde ik een jaar de studie Oost-Europakunde, maar die 

combinatie bleek te zwaar. Daarna ben ik nog drie maanden naar Moldavië geweest 
en heb daar bij twee kranten stage gelopen. De taal vormde echter een groot 

probleem bij publicaties in het Roemeens of Russisch. Dat hebben we met behulp 
van een vertaalprogramma geprobeerd op te lossen. 
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Je was vanaf het begin bij de  jongerengroep, die nu alleen nog op hoogtijdagen actief 
is. Hoe heb jij dat ervaren? 

Ik woonde nog niet zo lang in de binnenstad en kwam pas in de Paterskerk toen ik 
daarvoor gevraagd ben door Joost Koopmans. De insteek was om jongeren erbij te 

betrekken en de vieringen zo wat flitsender te maken. Aanvankelijk  waren we 

vreemden voor elkaar. Daarbij was de samenstelling tamelijk divers en werd de term 
‘jongeren’ wat ruim geïnterpreteerd. Maar het was fijn om samen te komen en 

inhoudelijke discussies te kunnen voeren over teksten en gebeden en hoe iedereen op 
zijn eigen manier in het geloof staat. Buiten onze groep of buiten de 

geloofsgemeenschap is het helaas niet erg gebruikelijk om over Kerk en geloof te 
praten. Dus voorzagen die bijeenkomsten in onze behoefte. Ook vond ik het mooi dat 

ik er onlangs bij mocht zijn toen Marleen Kremers als voorganger optrad bij het 
huwelijk van Kitty Scholte en Erwin Muskens. 

 
Heb je tenslotte nog een goede raad voor onze lezers?  

Dat  vind ik best moeilijk. Ik houd er niet van anderen iets op te dringen als het om 
dit soort zaken gaat. Geloven is iets heel persoonlijks. Je vult zelf je relatie in met 

God, zoals jij denkt dat het zou moeten. Daarbij geldt voor mij dat ik stilte nodig heb 
om die relatie te kunnen verdiepen. Anderzijds is het geloof  wel degelijk iets 

universeels. Rituelen en vaste gebeden zijn daarbij erg belangrijk, die geven mij rust. 

Zo vind ik het tijdens buitenlandse reizen prettig om herkenbare rituelen en gebeden 
tegen te komen op het moment dat ik daar een Rooms Katholieke kerk binnenga en 

een dienst bijwoon. Ik kreeg  daar ver weg in Moldavië op die manier een verrassend 
maar heel herkenbaar gevoel tijdens een dienst. Dat is blijkbaar het universele 

karakter. Maar een missionaire opdracht voel ik niet. Ik kan en wil niemand opdringen 
dat hij of zij ook in ‘mijn’ God zou moeten geloven. Mede omdat mensen ook zonder 

datzelfde geloof hardop te belijden toch heel ‘christelijk’ kunnen leven. Door met 
anderen op een vergelijkbare, humane manier om te gaan. Ik ben overtuigd van het 

bestaan van een universeel verhaal. Ook dat is onderdeel van mijn persoonlijke geloof 
in God. 

 
Helaas ontbrak het Linda wegens verplichtingen elders  aan  tijd om op nog meer 

zaken in te gaan en moesten we dit boeiende gesprek hier beëindigen. Wel kunt u nog 
veel meer over haar aan de weet komen, want zij gaf ons toestemming hier melding 

te maken van haar eigen blog-website; www.lindaderksen.wordpress.com. We hebben 

daar al meerdere bijzondere verhalen ontdekt  over diverse door haar aangeroerde 
onderwerpen. Zeer de moeite waard. We hebben een schrijfster in ons midden om 

trots op te zijn en waar we nog veel van willen horen, of in dit geval beter gezegd, 
lezen. 

 
Anita van der Kam en Gert Dirksen 

 

 
 

De opbrengst van de extra collecte voor de missie op 

21 oktober bedroeg € 70. 
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  Tweespraak over Augustinus 
 
Tijdens het Augustinusfeest op 26 augustus hielden Joost Koopmans en 

Annelies Rosier een tweespraak over Augustinus. In de Kerk-Krant kunt u de 

uitgesproken teksten nog eens nalezen. Deze keer deel 2. 
 

Annelies: Voor Augustinus is de gemeenschap erg belangrijk. Zelf geeft hij 
daarbij aan dat hij als gelovige tussen de gelovigen wil staan en niet erboven. 

Is dat het kerkbeeld wat de augustijnen typeert? Mogen we ook hier een 
zoekende gemeenschap zijn die de waarheid zoekt maar niet versteent? 

 
Joost: De Kerk is bij Augustinus nooit het levenloze instituut, maar de 

gemeenschap van mensen zelf. Christen te zijn mét en vóór anderen gaf hem 
meer levensvreugde dan welk ambt ook, getuige zijn uitspraak: 'ik ben liever 

christen met u, dan bisschop over u.' 
Voor kloosterlingen vormt het broeder- of zusterschap de basis van kerk-zijn. 

Dat is hun eigen charisma binnen het geheel van de kerk. Nu heeft iedere 
orde of congregatie binnen dat charisma zijn eigen kleur of spiritualiteit die 

voortkomt uit de Regel van de stichter of inspirator. Zo staan augustijnen in 

een traditie van 'samen op weg naar God.' In een augustijnse geloofs-
gemeenschap zijn de leden deelgenoten aan elkaars geloofsleven. Het 'op 

weg zijn' geeft aan dat we altijd een gemeenschap in wording zijn, en dat 
iedere tijd zijn eigen vragen stelt. De kerk is een gebeuren.  

 
 

Lezers schrijven 
 
Piet van Rijn schreef ons het volgende: 

 
Met ontzettend veel genoegen heb ik ook deze keer weer de mooi verzorgde 

Kerk-Krant gelezen. Ik stuurde deze ook door naar mijn kinderen (het 
voordeel van de digitale editie!).  

Zou je aan René mijn complimenten willen overbrengen voor de 
hartverwarmende, inspirerende bijdrage, waar ik het volstrekt mee eens kan 

zijn. Gert Dirksen schreef ook weer een heel goed stuk. 

Zou je tenslotte mijn gelukwensen willen overbrengen aan Kitty en Erwin en 
mijn felicitaties voor de manier waarop zij hun inzegening van het huwelijk 

hebben plaats laten vinden. Wat goed dat er geen priester perse meer bij 
hoefde te zijn. Niet minder waardevol binnen onze gemeenschap... 

De "preek" op de Augustinusdag was inderdaad heel bijzonder in 
dialoogvorm. De antwoorden van Joost waren mij uit het hart gegrepen. Ik 

had hem al gevraagd deze op papier te zetten. Misschien huiverde hij wat om 
dat te doen uit vrees om voor ketter uitgemaakt te worden door de 

"Kerkleiding"?  Blij dat jullie dit nu toch doen. Een opmerking: Caritas werd 
terecht genoemd en uitgelegd.  De liefde die uitgaat van "IK" werd Amor 

genoemd. Amor tegenover Caritas (het woord "amor" had erbij mogen 
staan....ik had het goed begrepen). 
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Lekenpraat XXXII  

 
Voor velen van ons is de oudste herinnering de dag waarop we naar de kleuterschool 

gingen. Bij mij is dat in elk geval zo. Nog zie ik mijn moeder buiten naar mij staan 

zwaaien voordat ze vertrok en mij achterliet. Bij een lieve non, gekleed als een soort 
pinguin, die waarschijnlijk zuster Celine heette. Want ik weet namelijk ook nog dat 

minder bange en verlegen jongetjes dan ik  haar zuster Appelsien noemden omdat 
dat rijmde. Het was de eerste bewuste kennismaking met een religieus iemand. 

Weliswaar was ik vier jaar eerder al gedoopt door een kapelaan, maar toen was ik 
nog een baby. Dezelfde kapelaan was overigens wel aanwezig bij mijn eerste 

communie. Evenals de frater die mijn onderwijzer was in de eerste klas van de lagere 
school en aan wie ik ook heel goede herinneringen bewaar. Voor hemzelf was het 

spijtig dat hij moest uittreden toen zijn vader plotseling overleed en hij de kost moest 
gaan verdienen voor zijn moeder en haar zes jonge kinderen. 

 

  
Katholiek onderwijs in vervlogen tijden 

 

Waren er nog meer  aan de R.K. Kerk verbonden mensen met wie ik in contact kwam 
destijds? Ja, natuurlijk, want het was immers de periode van het Rijke Roomse Leven. 

Jarenlang was ik misdienaar. En met mijn vader actief in de parochie, werd ons huis 
druk bezocht door de geestelijkheid. Elke zaterdag was er de pastoor of  een van de 

kapelaans die gezelligheid zocht in huize Dirksen.  Als de pastoor kwam moest de 
televisie uit dus ging onze voorkeur uit naar een bezoek  van een van diens 

ondergeschikten. Een tijdlang was er als kapelaan ook een Norbertijn uit Heeswijk die 
op zondag mee voetbal ging kijken in het Philips Sportpark waar hij niet erg 

christelijke termen leerde van mij omdat ik op die plek nooit een bang en verlegen 
jongetje was.  

 

En dan waren er nog als vertegenwoordigers van de katholieke kerk een  neef van 
mijn moeder, die van mij ook een Witte Pater wilde maken, een zus van mijn vader 

die een enkele keer mocht overkomen uit de missie op Borneo, paters augustijnen die 
mij Grieks, Frans en Godsdienst bijbrachten dan wel vergeefs wiskunde trachtten  te 

leren, en nog later religieuze collega’s op school –snel in aantal teruglopend– naast 
herders in de parochie die  een aantal werkgroepen waar ik bij hoorde  leidden tot en 

met uiteindelijk Joost Koopmans die mijn kleinzoon doopte in de Paterskerk en de 
overige huidige voorgangers van onze gemeenschap.  
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Waarom deze lange inleiding op het onderwerp van vandaag? Heel simpel. 
Omdat het crisis is in de Kerk vanwege alle publicaties over jarenlang misbruik 

dat er heeft plaatsgevonden.  En omdat enige nuance in de berichtgeving mijns 
inziens geen kwaad kan. Dus heb ik hier weergegeven dat er ook mensen zijn 

die totaal niets negatiefs ervaren hebben op dat gebied. Waarbij velen met mij 

in deze zullen kunnen instemmen omdat ook zij met niets van dat al ooit te 
maken gehad hebben.  

 
Let wel, het is geenszins mijn bedoeling om ook maar iets te bagatelliseren 

van wat er allemaal is misgegaan op het terrein van seksueel misbruik. 
Integendeel. Wie verhalen van slachtoffers onder ogen krijgt kan niet anders 

dan zeer geëmotioneerd raken. Walging en woede vechten om voorrang. Als 
verzwarende factor geldt immers ook nog dat genoemd machtsmisbruik 

plaatsvond door lieden die grote macht bezaten nota bene in een kerkelijk 
instituut. 

Maar mag je daarom de hele R.K. Kerk in een kwaad daglicht plaatsen?  
Alsmaar blijven melden in de media dat dat instituut van geen kanten deugt? 

Voorbij gaan aan het simpele feit dat de overgrote meerderheid  aan 
geestelijken volmaakt onschuldig was en is aan deze verschrikkelijke 

wandaden? En juist het tegenovergestelde van kwaad, steeds het goede heeft 

nagestreefd in woord en daad? Als je deze generaliserende  redeneertrant 
doortrekt , zou je dus ook alle vaders (moeders?), ooms etcetera er op moeten 

aankijken en in een kwaad daglicht stellen want er heeft ook heel wat seksueel 
misbruik plaatsgevonden binnen gezinnen  en families. Het gezin dan maar 

afschaffen en andere hoekstenen van de samenleving zoeken? En wat te 
denken van het misbruik dat plaats vond in kindercrèches of op nog grotere 

schaal in sportclubs, waar diverse coaches hun handen niet thuis konden 
houden? Dan zouden we dus ook al deze sportclubs maar beter kunnen 

opdoeken en de betreffende sporten in de ban doen.  
 

Natuurlijk ziet iedereen dat ten aanzien van gezin, familie of sportclub een 
dergelijke manier van generaliseren onzinnig is. Maar als het om de kerk gaat 

menen sommigen zich dat wel te kunnen permitteren. Er zijn er zelfs die zich 
met veel poeha menen te moeten laten uitschrijven. Waarbij blijkt dat je als 

slimste mens , politicus of BN’er  ook maar beperkt bent als het gaat om  

gezond redeneren. Want hoeveel duidelijker kun je aangeven dat je het 
onderscheid tussen menselijk falen in een Kerk en geloven in de boodschap 

van Christus blijkbaar niet snapt. Om nog maar te zwijgen van (politieke) 
krachten binnen en buiten het Vaticaan die onze paus Franciscus op een of 

andere manier bij deze affaire trachten te betrekken om  zo zijn reputatie te 
beschadigen. Terwijl toch juist deze paus en onze Bossche bisschop een prima 

reactie gaven in deze voor de Kerk moeilijke tijden, namelijk  “hou stand en 
blijf geloven in de kern van ons geloof; heb uw naaste lief gelijk u zelf.” Niet 

wandaden van mensen, maar God’s woord is toch datgene waarin wij geloven? 
                                       

Gert Dirksen 
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Lezers schrijven 
 

Als reactie op de eerste aflevering van de Tweespraak over Augustinus schreef 

Peter de Wind ons het volgende: 
Maar het is ook niet waar dat Augustinus over slechts twee vormen van liefde 

spreekt (overigens doet hij dit wel in de Stad Gods), maar is er een derde vorm 
van liefde, namelijk de dilectio, die de functie van brug vormt tussen de 

zelfzuchtige, begerende liefde voor alle eindige dingen in de wereld (eros of 
cupiditas) en de goddelijke liefde (agapè of caritas). Het gaat er nu juist om dat 

de mens de begerende liefde voor aardse zaken omzet (= inspanning) naar een 

liefdesvorm die oneindige zaken begeert (door middel van inkeer in zichzelf en 
door de aandacht te verleggen naar de hogere zaken). Dit is de dilectio (dei). Door 

het verlangen naar hogere zaken (het goede, ware, schone én God) wordt door de 
mens als het ware de basis gelegd voor het ingieten van caritas, goddelijke liefde, 

in de mens. Dus, er zijn geen twee vormen van liefde, maar drie. Vandaar ook het 
gebod: dilige, et quod vis fac! Het gaat in dit gebod van Augustinus bij het “dilige” 

niet om een zelfzuchtige vorm van liefde, maar om een liefde die juist het 
zelfzuchtige overstijgt in de zoektocht naar God. Als er sprake zou zijn van een 

zelfzuchtige liefde valt de hele stelregel van Augustinus niet te begrijpen en wordt 
het gebod tot een gotspe. 

 
Naschrift van Joost Koopmans 

Maak je niet ongerust: ook ik ken de drie vormen van liefde: de begerende liefde, 
de verlangende liefde en de liefde die uitgaat naar de ander. In mijn uitleg aan 

Annelies heb ik me laten leiden door p. 71 uit het boek van Van Bavel: Van liefde 

en vriendschap. Ik citeer: 
Liefde is niet abstract; beminnen is altijd iets of iemand beminnen. Daarom zijn er 

uiteindelijk twee soorten liefde. Alle verkeerde vormen van liefde zijn te herleiden 
tot zelfzucht of begerende liefde, die gevangen blijft in de greep van het ik en 

onmachtig is uit zichzelf te treden. Bij die liefde zijn het voorwerp en het 'ik' de 
laatste norm. Tegenover de zelfzucht staat een andere liefde, caritas, die op de 

juiste wijze geniet van wat echt genietenswaard is, namelijk de mens en God.  
Begerende liefde is voor Augustinus hetzelfde als zondigheid en als een doem ligt 

deze zondigheid-zelfzucht op alle mensen; ze is elke mens ingeboren. Maar de 
mens heeft tot opdracht gekregen in zichzelf Gods werk vrij te maken van deze 

begerende liefde. We kunnen dus de verantwoordelijkheid voor onze liefde nooit 
op de schepping of op God afwentelen. In een preek laat Augustinus God zeggen: 

'Ik heb een mens gemaakt, niet de hebzucht. Ik heb een mens gemaakt, niet de 
roofzucht. Ik heb een mens gemaakt, niet de echtbreuk.' Deze twee soorten liefde 

bepalen niet alleen de mens als individu; zij zijn ook bepalend voor de hele 

mensengemeenschap. De universele wereldgeschiedenis is tenslotte de 
geschiedenis van deze twee vormen van liefde.  

Eerder in dit hoofdstuk legt van Bavel wel Augustinus' woord delectatio uit, 
namelijk dat de vreugde in het goede en zijn aantrekkingskracht aan de oorsprong 

van alle liefde staan. De mens wordt getrokken door de liefde, zonder lichamelijke 
dwang, maar door de band van het hart. Deze aantrekkingskracht heet verlangen.  
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Als ik er eerder aan gedacht had, zou ik het in mijn antwoord wel over deze 
aantrekkingskracht hebben gehad. Mijn leidraad was echter de uitleg van Van Bavel 

dat er uiteindelijk twee soorten liefde zijn. Hij ziet het verlangen blijkbaar niet als 

een trap van liefde.                                                  

 

Met augustijnse groet, Joost Koopmans 

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Maandag 5 november 14.00 uur Paduakerk Fazantlaan 17: 

Lezing: “Mystieke teksten lezen”. Spreker: Leon Teubner 
 

Woensdag 7 november 14.00 uur, Paduakerk Fazantlaan 17: 

Lezing: “Dialoog christenen – moslims”.  Hoe te komen tot een interreligieuze dialoog 

tussen christenen en moslims? Spreker: Enis Odaci. 

 

Dinsdagen 6, 13, 20 en 27 november 19.30 uur, Paduakerk Fazantlaan 17: 

Cursus: “Wereld godsdiensten”. Cursusleider: Ari van der Zon 

 

Donderdag 15 november, 10.00 uur, Paduakerk Fazantlaan 17: 

Ontmoetingsgroep “Vrouw en geloof”.  

 

Woensdag 21 november 19.30 uur Paduakerk Fazantlaan 17: 

Filmclub. Te vertonen film: “Happy End’. Regisseur: Michael Haneke  

 

Bezinning in de Binnenstad 
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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 2 december. 
Sluitingsdatum voor kopij is 19 november. 

 
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. 
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