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Overzicht programma Bezinning en Spiritualiteit 2019-2020 
De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft  een uitgebreid 

programma voor hen die zich willen verdiepen in christelijke spiritualiteit. De 

meeste activiteiten, behalve de wandelingen, schilderen en  meditatie, 

vinden plaats op het  Glorieuxpark. 

 
Lezingen: 1e woensdagmiddag 

2 okt: Hans van Reisen:  “Over Marta en Maria”  
6 nov: Peter v. Overbruggen: “De spiritualiteit van Vincent van 
Gogh” 
4 dec: Joop Smit: “Over het leven en werken van de apostel Paulus” 
8 jan: Rachelle van Andel:  “Jongeren en kerk” 
5 feb: Marga Haas:   ”Meester Eckhart”.  
5 ma:  (donderdag) : Ad de Keyzer: “Matthäus-Passion”  
1 apr: Mohamed Ajouaou:   “Wat betekent de Ramadan voor 

                             moslims en wat  kan deze betekenen voor Christenen” 
Cursussen  middag 

Cursus Mystieke teksten lezen. Leon Teubner        (6 x ma middag) 
Cursus “Story of God”.  Ari van der Zon.                 ( 10 x di middag) 

 
Filmclub  7 x  op de 3e woensdagavond van de maand 
 
Groepen 

a. Vrouw en Geloof  contact Wies Kleene   (13 x  donderdagochtend)  
b. Dichter bij de Bijbel o.l.v. Ben Loonen         (10 x maandagmiddag) 

 

Elders 

c. Schilderen van de kruisweg                     Gagelboschplein 19 

d. Christelijke meditatie                                                  St Catharinakerk 

e. Leesgroep Speling                                                  Gagelboschplein 19 

f. Familia Augustiniana, FAN- Ehv                             Gagelboschplein 5 

g. Op pelgrimspad: Stiltewandeling                   Kerkcentrum Tongelre 
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Van de Antoniuskerk in de Fazantlaan naar De Burgh op Glorieux 

 

Vanaf 1 september a.s. zullen de activiteiten van de werkgroep plaats vinden 

op  Glorieux.  Dat betreft dus de cursussen, de lezingen en de film. Ook de 

groep Vrouw en Geloof gaat huizen op Glorieux. De redenen van de 

verhuizing van de Antoniuskerk in de Fazantlaan naar Glorieux zijn: 

1. De  kerk in de Fazantlaan gaat per 1 september sluiten omdat de 

Eritrese orthodoxe kerk naar een grotere kerk in Weert is verhuisd.  

De kerk zal worden verhuurd in de particuliere sector. 

2. Met de activiteiten  op Glorieux plaats te laten vinden hopen wij ook 

de bewoners van Glorieux aan te spreken. De onderwerpen sluiten 

immers aan bij de interessesfeer van hen. 

3. De lezingen en cursussen zullen plaats gaan vinden in de Arkel  zaal 

op het complex. De filmclub zal gebruik maken van het 

conferentieoord dat een prachtige filmzaal heeft.  

 

We sluiten hierbij weer een interessant  tijdperk af. 

Indertijd zijn we ontstaan vanuit de binnenstadsparochie,  

het samenwerkingsverband van de Catharinakerk en de Paterskerk. Pater 

Dolf van der Linden was onze gastheer in de Groene zaal van Mariënhage 

waar wij naar verhuisd zijn vanuit de Catharinakerk. De gastvrijheid in de 

groene zaal was optimaal om onze activiteiten aan te bieden.  Na 15 jaar 

moesten we weer elders onderdak zoeken omdat de paterskerk werd 

gesloten.   Na  deze sluiting  hebben we gedurende drie jaar  gebruik mogen 

maken van het fraaie st. Antonius kerkje aan de Fazantlaan. 

En dan nu het avontuur op het verzorgingspark Glorieux waar de 

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven sinds een drietal jaren een mooi 

onderkomen heeft. We hopen en vertrouwen erop dat met deze nieuwe stap 

de mensen ons toch weer kunnen vinden met voor het eerst  volop 

parkeerruimte in een prachtig park. 
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Van Bezinning in de Binnenstad naar Bezinning op de Burgh. 

Adres:  Glorieuxpark Eindhoven  

Geldropseweg 170 

5613LN Eindhoven 

 

Openbaar vervoer: Neem vanaf Centraal Station Eindhoven bus 320 of 

24 richting Helmond en stap uit bij halte St. Josephburgh. (4x per uur) 

  

Kaart van Glorieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = receptie    A= Arkelzaal   168a= Conferentiecentrum    P2 = parkeerplaats 

Vanaf de Geldropseweg Glorieuxpark  inrijden. Auto op parkeerplaats P2.  

Via de receptie R naar de Arkelzaal AR.   

De film wordt gedraaid in het conferentiecentrum 168a 

  

AR 

R 
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1.   LEZINGENCYCLUS 

Iedere eerste woensdag van de maand. 

Voor al de lezingen van deze cyclus geldt: 

Tijd: 14.30u - 16.30u 

Kosten: € 7  per lezing of € 42  voor de hele cyclus. Contant of over te maken 

op rekening NL85 TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, 

o.v.v. naam deelnemer en cursus. 

 

 

Woensdag 2 oktober om 14.30h 

Hans van Reisen  : “Over Marta en Maria” 
Luisteren of kopjes wassen?  Met Jezus op bezoek bij Marta 
en Maria (Lc 10,38-42) 
  
Het evangelieverhaal over Jezus’ bezoek aan Marta en Maria is maar 
kort en  misschien wat onbekend: in (rooms-)katholieke kerken krijgt 
deze episode op zondag maar eens in de drie jaar de volle aandacht, 
telkens midden in de zomervakantie. Dat was ook dit jaar weer het 
geval, op 21 juli. 
Nu bijna iedereen weer thuis is teruggekeerd, gaan we dit 
vakantieverhaal nog eens wat zorgvuldiger met elkaar bekijken en 
bespreken. We doen dat met een augustijns perspectief. Twaalf keer 
heeft Augustinus (354-430) dit evangelie van toelichting voorzien. In 
zekere zin vormt dit evangelieverhaal een dunne draad in zijn leven. 
Zijn uitleg is zoals zo vaak vol verrassingen. 
 
Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut te 
Utrecht, heeft daarover het een en ander uitgezocht. Graag deelt hij 
zijn ontdekkingen met belangstellenden. Na afloop van zijn voordracht 
is er ruimte voor gesprek en laten we – bij voldoende tijd - Augustinus 
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zelf aan het woord door van hem een preek te lezen (niet in het Latijn, 
maar in Nederlandse vertaling) en met elkaar te bespreken. 
  
Rond de bijeenkomst is er een boekentafel van het Augustijns Instituut 
waarop alle verkrijgbare vertalingen van Augustinus ter inzage liggen 
en desgewenst kunnen worden aangeschaft (tegen contante betaling 
of op rekening; geen cadeau- of boekenbonnen) 
 

 
 
 
 
 
Woensdag 6 november 2019 om  14.30h 

Peter van Overbruggen: “De spiritualiteit van Vincent van 
Gogh” 
 
Pas rond 1880 besloot Vincent van Gogh om kunstenaar te worden. 
Daarvóór had hij het voornemen gehad om als predikant in het 
voetspoor van zijn grootvader en vader te treden. Opgegroeid in een 
godsdienstig milieu intrigeerde de religie hem mateloos. Een 
theologiestudie in Amsterdam brak hij echter na korte tijd 
teleurgesteld af. Vervolgens was hij van 1878 tot 1880 werkzaam als 
prediker bij de mijnwerkers in de Borinage. Vincent stond daarbij een 
sociaal christendom voor en liet zich o.a. inspireren door ‘De Navolging 
van Christus’ van Thomas a Kempis. Zijn Waalse leidinggevenden 
keurden echter zijn praktische en fanatieke vertaling van het 
christendom naar hulpvaardigheid af en stuurden hem weg. Later zou 
Vincent in zijn werk als kunstenaar én in zijn vele brieven zijn 
‘spiritualiteit’ op een andere manier gepassioneerd tot uitdrukking 
brengen.   



   7 
 

Drs. Peter van Overbruggen is in 1947 geboren in Nuenen. Na zijn 
studie theologie en Nederlands was hij 35 jaar verbonden aan het 
Eindhovense Augustinianum als docent, conrector en 
plaatsvervangend rector. Hij schreef een boek over ‘250 jaar pastorie & 
Van Goghhuis Nuenen’ en publiceert in diverse tijdschriften over 
cultuurhistorische, maatschappelijke en religieuze onderwerpen. Hij is 
o.a. voorzitter van de Stichting Kunstfonds Vincentre Nuenen, lid 
stuurgroep gidsen Vincentre en bestuurslid Stichting Knippenbergprijs 
Brabant. Hij geeft voordrachten over uiteenlopende Van-Goghthema’s. 
 

 
De barmhartige Samaritaan 
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Woensdag 4 december 14.30h 

Joop Smit: “ Over  het leven  en  werken  van  de 
apostel  Paulus.“ 
 

Dr. Joop Smit  (Augustijn)   studeerde   exegese    in  Nijmegen, 
Rome  en  Jeruzalem.  
Hij was vele jaren docent aan de Katholieke Theologische Universiteit 
te Utrecht. In 1987 promoveerde hij op het proefschrift Opbouw en 
gedachtegang van de Brief aan de Galaten en verduidelijkte hij in de 
serie "Belichting van het bijbelboek ' Brief aan de Galaten. In 2000 
publiceerde hij  About the Idol offerings. Rhetoric, Social Context and 
Theology of Paul's Discourse in First Corinthians  8:1-11;1.  In tal van 
publicaties maakte hij de bijbel voor een breed publiek toegankelijk. 
Hij  schreef   de  laatste   jaren  vier   boeken   over   de evangelisten. 
Zijn   werken   worden   door predikanten, priesters en catecheten  
zeer gewaardeerd. 
Zijn  laatste  boek    is  een  studie   over    het  Onzevader  gebed. 
Zijn   lezing   over   Paulus    is  een boeiende  ervaring. 
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Woensdag 8 januari  2020 om 14.30h 

Rachelle van Andel : “ Jongeren en kerk” 

 
Ds. Rachelle van Andel (28) werkt als vernieuwingspredikant in 
Eindhoven en studentenpastor in Maastricht. In een internationale en 
dynamische omgeving onderzoekt zij vanuit de praktijk hoe je vandaag 
de dag kerk kunt zijn. Het bouwen van relaties, sociale 
rechtvaardigheid, spiritualiteit en community building staan voorop in 
haar werk. In haar lezing neemt ze u mee in de praktijk van het werken 
met jongeren, en onderzoekt ze samen met u wat intergenerationele 
solidariteit zou kunnen betekenen en hoe de kerk er in de toekomst uit 
zou kunnen zien.  
 

 

 

 

 

Woensdag 5 februari 2020 om 14.30h 

Marga Haas :  “Meester Eckhart” 

 

De Dominicaanse mysticus Meester Eckhart leefde zeven eeuwen 

geleden, maar zijn woorden over God en de ziel zijn tijdloos en daarom 

nog steeds actueel. Uit zijn preken spreekt een grote liefde voor God 

en voor mensen. Hij kent een sterke drang om anderen te stimuleren 

zich leeg te maken om zo ruimte voor God te zijn. Wie aldus God door 

zich heen laat werken, is tot veel meer en diepere naastenliefde in 

staat dan hij uit zichzelf zou zijn. Je terugtrekken in God kan niet 

anders dan leiden tot een in velerlei opzichten vruchtbaar leven. 
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Theologe Marga Haas (1972) is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze is 

als geestelijk verzorger verbonden aan het hospice in haar woonplaats 

Middelburg. Daarnaast is ze gastvoorganger, leidt ze een leesgroep 

christelijke mystiek en schrijft ze columns en artikelen. Elke twee weken 

publiceert ze een korte overweging bij een Bijbeltekst op haar website. 

Zie www.margahaas.nl. Op deze middag zijn boeken van haar te koop. 

 

 
 

 

DONDERDAG  5 maart 2020 om 14.30h 

Ad de Keyzer : “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.  
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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. 

 

 

Woensdag  1 april 2020 om 14.30h 

Dr. Mohamed Ajouaou: “Wat betekent Ramadan voor 

moslims en wat kan deze betekenen voor christenen.  

 

De vastenmaand Ramadan is voor moslims een heilige maand en 

behoort tot de hoogtijdagen binnen de islam. Het vasten behoort tot 

de vijf religieuze zuilen van het islamitische geloof. De vastenmaand 

heeft globaal gezien drie aspecten: een spiritueel-, een ritualistisch- en 

een sociaal aspect. Bij het spirituele aspect wordt geoefend in 

toepassing van waarden en deugden als zelfbeheersing, geduld, 

verdraagzaamheid en betrokkenheid bij de medemens. Het 

ritualistische aspect gaat over de religieuze normen voor een geldig 

vasten, zoals het aanpassen van het eetpatroon, het vieren van 

bijzondere dagen tijdens Ramadan (zoals nacht van al-kadr), het 
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verrichten van extra (nacht)gebeden en het geven van aalmoezen 

gedurende of een aalmoes ter afsluiting van de vastenmaand. 

Daarnaast heeft de vastenmaand als derde aspect een sterk sociaal 

karakter. Deze maand is de maand van het samen zijn. Zo is 

bijvoorbeeld samenkomst van familie en vrienden bij de iftar, het 

afbreken van het vasten, een sociale norm. Familiebanden krijgen 

extra aandacht door elkaar te bezoeken, te bellen, te schrijven of 

gewoon in gedachten te hebben. Ook manifesteert het sociale karakter 

zich in het denken aan en helpen van minder bedeelden. Kortom: de 

traditie van het vasten kan ons veel leren.  

Het vastenmaand Ramadan wordt aan de andere kant niet zelden 

geassocieerd met enkele maatschappelijke spanningen en 

misverstanden. Denk aan toename van consumentisme of sociale druk 

op niet-vastenden enzovoort.  

 Dr. Mohamed Ajouaou, theoloog en universitair docent islamitische 

theologie aan KU Leuven en VU Amsterdam gaat op deze en meer 

aspecten van het vasten in. www.mohamed-ajouaou.nl 
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2. CURSUSSEN:  
Plaats: Glorieuxpark    Arkelzaal  via de receptie. Zie kaartje 

 

2a.  Mystieke tekst lezen 

Leon Teubner  

zes  derde maandagmiddagen van de maand 

Het komende werkjaar is het thema van de cursus Mystieke tekst 

lezing: 

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

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

Onuitsprekelijke” 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:  21okt, 18 nov, 16 dec, 20 jan, 17 feb, en 16 ma  

Tijd: 14.00-15.30 uur; 

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut , 

Nijmegen. Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en 

mystiek van de Radboud Universiteit. 

Kosten:  € 35 contant of over te maken op rekeningnummer : 

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

cursus. 
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2b. Story of God 

Ari van der Zon 

10 dinsdagmiddagen ( najaar en voorjaar ) van 14.30 tot 16.30h 

De acteur Morgan Freeman  maakte voor National Geographic  een 

fascinerende zoektocht langs religies en culturen. The Story of God 

werd de best bekeken documentaire serie van National Geographic. 

Waar komen we vandaan? Wat gebeurt er als we sterven? Heeft het 

leven zin? Mensen hoe verschillend ook worstelen uiteindelijke met 

dezelfde vragen.  

Freeman laat zien hoe verschillende religies tegen deze vragen 

aankijken en neemt daarbij ook verrassende inzichten uit antropologie 

en archeologie mee. 

Gedurende  negen bijeenkomsten laten we ons bij de hand nemen 

door Morgan Freeman bij zijn zoektocht langs vele religies en culturen 

om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. 

De thema’s die aan de orde komen zijn: 

1. Dood   6. Wonderen 

2. Apocalyps   7. Uitverkoren zijn 

3. Wie is God   8. Hemel en hel   

4. Schepping   9. Bewijzen van God    

5. Het Kwaad 

 

Data: najaar 2019         5 nov, 12 nov, 19 nov, 26 nov, 3 dec, 10 dec 

           Voorjaar 2020   11 feb, 18 feb, 3 mrt en 10 mrt. 

Leiding en Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073    
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Kosten:  € 50 contant of over te maken op rekeningnummer : 

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

cursus. 

3.  FILMCLUB: 
Elke derde woensdagavond 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.  

16 oktober         Greenbook. 

In 1962 blanke chauffeur in dienst van zwarte pianist in 

zuidelijk VS.   Oscar voor beste film 2019.       

20 november       The Wife  

    Zonder deze vrouw ben ik niets’, zegt schrijver Joe    

    Castleman (Jonathan Pryce) in het begin van The Wife. 

Oscar beste vrouwelijke hoofdrol.   

18 december:      The Children Act 

Botsing tussen de wetten van mens en God 

15 januari:            Roma 

De film volgt een huishoudelijke hulp en kinderoppas die 

een onmisbare rol speelt in een middenklassegezin. Een 

schitterende film in zwart wit. 

19 februari:          Call me by your name 

       Een ode aan het prachtige Italiaanse landschap.                       

18 maart:              A man of his word 

        Franciscus, een portret van een diep spirituele man.  

Op YouTube  zijn alle trailers te zien. 

Plaats :  conferentieoord Glorieuxpark  
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Tijd: 19.30u - 22.00 u, afhankelijk van de filmduur. 

Kosten: € 5  inclusief koffie, thee en frisdrank. 

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

4.ONTMOETINGSGROEPEN 
 

4 a. Vrouw en geloof 
Dertien donderdagochtenden 

 

Een keer in de drie weken op donderdagmorgen van 10.00-12.00u 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 geleid door Maria 

Lardinois. Zij heeft de cursus Theologie voor Gemeenteleden gevolgd. 

We gaan dit seizoen het boek 'Filosofen op de kansel' lezen. We bespreken 

op iedere bijeenkomst een hoofdstuk, wat ieder van tevoren heeft gelezen. 

Data: 

2019:    26 september, 17 oktober, 7 en 28 november en  

19 december( viering). 

2020:       9  en 30 januari, 20 februari, 12 maart, 2  en 23 april, 14 mei en 4 

juni. 

Tijd en plaats: 10.00-12.00u.  Arkelzaal, Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 

5613 LN Eindhoven. 

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

t.n.v. A.D.M. Kleene. 
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4 b. Dichter bij de bijbel, dichter bij je geloof  
10 maandagmiddagen 
 
Sinds jaar en dag komt de bijbelgroep bijeen in Huize Glorieux op de 
laatste maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 u. Deelnemers zijn 
zusters van barmhartigheid, bewoners van Huize Glorieux en van 
klooster Terhaghe en buurtbewoners (een groep van 15 – 18). Het 
overkoepelend motto is: dichter bij de bijbel, dichter bij je geloof. 
Vorig jaar lazen we profetische teksten uit de bijbel én hedendaagse 
profeten. De bijeenkomst bestaat uit de lezing van de teksten (met 
summiere uitleg) én het gesprek: het gesprek met de teksten en met 
elkaar. Pastor Ben Loonen legt uit en modereert het gesprek.  
 
Voor het seizoen 2019 – 2020 lezen we in de bijbel en daarbuiten 
teksten in het verlengde van Johannes 6, 51: “voor het leven van de 
wereld.” We starten onze zoektocht bij Johannes hoofdstuk 6. 
Data:  De eerste bijeenkomst is op maandag 26 augustus, De andere 
data zijn 30 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari 2020, 24 
februari, 30 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni.  
Tijd : 13.30 tot 15.00 uur. 
Opgave en nadere informatie bij pastor Ben Loonen, tel. 040 2947 570 
(aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag) of 
pastor@glorieuxpark.nl  
 

 

 

 

 

mailto:pastor@glorieuxpark.nl
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Elders:  
 

4 c.  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 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. 

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 in 

2016  tijdens de vastentijd in de Catharina kerk  plaatsvond. 

Data :  2, 9, 16, 23 en 30 maart, 6 april  

Plaats:  Gagelboschplein 19 

Leiding:  Dolf van der Linden 
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Info: Jacques de Klerk 06 50237483 
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4 d.  Christelijke meditatie  

Dora Kruijer 

Elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur 
Plaats: Catharinakerk Begijnenhof 2a 
Aanbellen bij raam vanaf 18.50u 
 
Meditatie is het gebed van stilte en luisteren. In de christelijke traditie 
ook wel het contemplatieve gebed genoemd ofwel het gebed van het 
hart.  
Het stil zitten en het stil worden om ontvankelijk te worden voor Gods 
aanwezigheid vraagt om dagelijkse beoefening. Daarom is het advies 
van de benedictijn John Main, die deze  vorm van bidden opnieuw 
onder de aandacht heeft gebracht, om twee maal per dag 20 – 30 
minuten te mediteren. Hoewel eenvoudig, blijkt het in de praktijk 
moeilijk om vol te houden. Voor velen is het een kwestie van telkens 
opnieuw beginnen totdat het in het dagritme verankerd is. 
De wekelijkse groepsmeditatie is bedoeld ter ondersteuning en 
bemoediging voor de dagelijkse meditatie. 
 
In de maand september staan de bijeenkomsten in het teken van 
kennismaking met deze vorm van mediteren. Wie wil kan daarna 
verder gaan. 
 
Iedereen is welkom. Wel graag je komst aanmelden. 
 
Voor meer informatie: zie: www.wccm.nl 
Aanmelden Dora Kruijer, tel. 06-17008981 of dmb.kruijer@gmail.com 
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4 e. Leesgroep “ Speling”   

Dolf van der Linden  osa Augustijn 

 

Gagelboschplein 19, elke maand vanaf 6 jan 2020 

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 

Start bijeenkomst op 6 januari 2020. 

 

 

 

4 f. Familia Augustiniana Nederland, FAN-Eindhoven 

Wim Sleddens, osa Augustijn 

 

Gagelboschplein 5 , elke laatste  woensdag van de maand.  

Elke groep leest en bespreekt inspirerende teksten van Augustinus bijv. 

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. 
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4 g.  Op pelgrimspad :   

Theo van den Elzen  

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand:  14.00 - 16.30 uur  

“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur” 

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

links naast de Martinuskerk).   

 

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).                               

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: 2019:  6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec. 
          2020:  3 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 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   
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Werkgroep “Bezinning en spiritualiteit”  

Wies Kleene                         lid:                          w.kleene@planet.nl 

Jacques de Klerk             coördinator:          jdeklerk1946@gmail.com                 

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

Anneke Rooijackers         secretaris :        anrooijackers@hotmail.com            

Ari van der Zon                    gespreksleider:       arivanderzon@zonnet.nl 

         

Eindhoven    augustus 2019          tel: 0650237483 

  

 

 

 

 

   

                             

 

 

 

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:anrooijackers@hotmail.com
mailto:arivanderzon@zonnet.nl
http://www.augustinus-eindhoven.nl/

