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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 3 ivm coronacrisis       29 maart 2020                                                                   
 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Door de uitbreiding van de overheidsmaatregelen ter beteugeling van de schadelijke 
coronagevolgen, zullen er ook de komende twee maanden geen vieringen van onze 

gemeenschap in de kapel van Glorieux kunnen plaatsvinden. Voor de Kerk-Krant heeft 

dit tot gevolg dat het uitbrengen van ons reguliere nummer op 5 april minder zinvol is 
geworden. In overleg met het bestuur heeft de redactie daarom besloten om deze 

reguliere aflevering die overigens al in concept klaar was, niet uit te brengen. De 
artikelen uit deze krant zullen verdeeld worden over de komende afleveringen van de 

corona-edities. In dit verband treft u in deze aflevering een artikel aan van de hand 
van Jacinta Speijer over de brief van paus Franciscus over het Amazonegebied. In de 

media kwam de aandacht over de brief te liggen bij het celibaat-vraagstuk. De paus 
heeft echter veel meer gezegd en Jacinta leidt ons hier doorheen. 

 
Sinds het verschijnen van onze eerste corona-editie hebben zich 25 nieuwe digitale 

abonnees aangemeld. Wij blijven u vragen om voor kerkbezoekers uit uw omgeving die 
niet digitaal zijn aangesloten, een printje te maken en dit in hun brievenbus te stoppen. 

 
Tot slot: Houd goede moed. Deze crisis komen we te boven. Met behulp van telefoon, 

whatsapp, skype en de corona-edities van de Kerk-Krant slaan we ons door 

eenzaamheid en afzondering heen. 
 

Op onze website onder de nieuwe kop  https://augustinus-eindhoven.nl/extra-
corona-editie-kerk-krant/  zijn verwijzingen naar de sites op internet te vinden. Ook 

onder de koppen 'Actueel' en 'Links' staat interessant nieuws.    
 

Redactie Kerk-Krant 
 

Wilt u op deze editie reageren of zelf een bijdrage leveren: schroom niet om een 
bericht te sturen naar onderstaand mailadres. 

 
Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl  

Website: https://augustinus-eindhoven.nl/ 

 

 
 

 

 

 
 

https://augustinus-eindhoven.nl/extra-corona-editie-kerk-krant/
https://augustinus-eindhoven.nl/extra-corona-editie-kerk-krant/
mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
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Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

 

Eerste lezing: Ezechiël 37,12-14 
Profeteer daarom en zeg tegen het volk van Israël: 

Dit zegt Jahwe de Heer: Ik ga uw graven openen; 
Ik wek u in groten getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. 

En als Ik uw graven open en u in groten getale daaruit opwek, 
dan zult ge erkennen dat Ik Jahwe ben. 

Ik schenk u mijn geest, 
zodat ge weer leeft, en laat u op uw eigen grond gaan wonen. 

Dan zult ge erkennen dat Ik, Jahwe, 
doe wat Ik zeg, luidt de godsspraak van Jahwe.' (https://rkbijbel.nl/kbs/) 
 

Evangelielezing: Johannes 11,1-45 
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, 

het dorp van Maria en haar zuster Marta. 
Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd 

en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. 
De zieke Lazarus was haar broer. 

De zusters stuurden Hem nu de boodschap: 

“Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek.” 
Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: 

“Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, 
opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden.” 

Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. 
Toen Hij dan ook hoorde dat hij ziek was, 

bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, 
maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: 

“Laat ons weer naar Judea gaan.” 
De leerlingen zeiden: 

“Rabbi, nog pas probeerden de Joden U te stenigen 
en gaat Gij er nu weer heen?” 

Jezus antwoordde: 
“Heeft de dag geen twaalf uren? 

Overdag kan iemand gaan zonder zich te stoten, 

omdat hij het licht van deze wereld ziet.  
Maar gaat iemand ‘s nachts dan stoot hij zich, 

omdat het licht niet in hem is.”  
Zo sprak Hij. En Hij voegde er aan toe: 

“Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem te 
wekken.”  

Zijn leerlingen merkten op: 
“Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden.” 

Jezus had echter van zijn dood gesproken, 
terwijl zij meenden dat Hij over de rust van de slaap sprak. 

Daarom zei Jezus hun toen ronduit: 
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“Lazarus is gestorven, en omwille van u verheug ik Mij dat Ik er niet was, 
opdat gij moogt geloven. Maar laat ons naar hem toegaan.”  

Toen zei Tomas, bijgenaamd Didymus, tot zijn medeleerlingen: 

“Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.” 
Bij zijn aankomst bevond Jezus dat hij al vier dagen in het graf lag.  

Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien 
stadiën. Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen 

te troosten over het verlies van hun broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus 
op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. 

Marta zei tot Jezus: 
“Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. 

Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal 
geven.” 

Jezus zei tot haar: “Uw broer zal verrijzen.” 
Marta antwoordde: 

“Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.”  
Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven. 

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,  

en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. 
Gelooft gij dit?”  

Zij zei tot Hem: 
“Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de 

wereld komt.” 
Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen en zei zachtjes: 

“De Meester is er en vraagt naar je.” 
Zodra zij dit hoorde, stond zij vlug op en ging naar Hem toe. 

Jezus was nog niet in het dorp aangekomen, 
maar bevond zich nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had. 

Toen de Joden die met Maria in huis waren om haar te troosten, haar 
plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden zij haar in de mening dat 

zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria op de plaats kwam 
waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet zodra zij Hem zag en zei: 

“Heer, als Gij hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn.” 

Toen Jezus haar zag wenen, en eveneens de Joden die met haar waren 
meegekomen, doorliep Hem een huivering en diep ontroerd sprak Hij: 

“Waar hebt gij hem neergelegd?” 
Zij zeiden Hem: “Kom en zie, Heer.” 

Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: 
“Zie eens hoe Hij van hem hield.” 

Maar sommigen onder hen zeiden: 
“Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze 

niet stierf?” 
Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een 

rotsgraf en er lag een steen voor. 
Jezus zei: “Neemt de steen weg.” 

Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: 
“Hij riekt al, want het is al de vierde dag.” 

Jezus gaf haar ten antwoord: 
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“Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?” 
Toen namen zij de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: 

“Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. 

Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom 
Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden 

hebt.” 
Na deze woorden riep Hij met luider stem: 

“Lazarus, kom naar buiten!” 
De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels 

omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. 
Jezus beval hun: “Maakt hem los en laat hem 

gaan.” (https://rkbijbel.nl/kbs/) 
 

Tot leven geroepen 
 

Normaal volgen de dagen elkaar in snel tempo op. 

We hebben dan vaak de indruk dat het leven aan ons voorbij holt. 
Nu het corona-virus de wereld over gaat 

en er maatregelen genomen worden om verder verspreiding tegen te 
gaan, 

leven we in een ‘verstilde en vertraagde tijd’. 

Veel mensen worden ziek, 
en plots iemand die we liefhebben. 

De dood dreigt overal en doet ons schrikken. 
We stellen ons de vraag: 

‘Wat is het leven waard? Wat is de zin van ons bestaan?’ 
De lezingen van vandaag voeren ons mee naar het graf van Lazarus. 

Jezus wekt Lazarus, die al vier dagen dood was, ten leven. 
Een fantastisch verhaal. 

In werkelijkheid gebeurt zo iets niet, denken we. 
Er is nog nooit een dode teruggekomen. Of toch? 

Terugkomen uit het graf: 
van een mislukte relatie, 

van een ongelukkige jeugd, 
van diepe teleurstelling, 

van vertwijfeling en wanhoop 

en uit de diepe put van verdriet. 
Jezus haalde Lazarus uit het graf. 

Aan ons om, naar Jezus’ voorbeeld, elkaar uit het graf (isolement) te 
helpen. 
 

Om over na te denken? 
Wie heb jij uit een isolement gehaald? 

Wie heeft jouw graf geopend? 
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"Dit evangelie, waarin Lazarus weer mag opstaan, doet me denken aan 
die ene dag, precies één jaar na het overlijden van mijn moeder.  

Toen vloog er een enorme koninginnenpage rondom haar graf. Voor mij 

een teken dat ik niet verdrietig hoefde te zijn. Ze was nu in Zijn liefde vrij, 
als een vlinder."                                                                           Anita 

 

 

Gebed voor de zondag 
God, 

U heeft ons leven gegeven, 
om aan het licht te treden 

en te leven naar U toe. 

Help ons in deze tijden 
om open te staan voor uw Woord 

en mensen te worden zoals U ons hebt bedoeld: 
er te zijn voor elkaar 

om zorgzaam met elkaar om te gaan, 
vooral in deze tijden. 

Leer ons, God van mensen, 
te luisteren en te doen wat er van ons wordt gevraagd. 

Wees in ons midden, 
ook nu we niet samen kunnen komen, 

vandaag en alle dagen ons gegeven. 
Amen. (René Hornikx) 
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Overweging voor zondag 29 maart 

 

In stilte zit ik achter mijn computer te werken aan mijn woordje. Het lijkt 

allemaal heel gewoon en toch is alles anders. Een gevaarlijk virus verspreidt 
zich over de hele wereld, met alle gevolgen van dien. Het enige dat wij 

kunnen doen is binnen blijven en zoveel mogelijk sociale contacten 
vermijden. Dit betekent ook dat we niet meer naar de kerk kunnen. 

Gelukkig hebben we het goede initiatief van de Kerk-Krant om iedere week 
een uitgave te maken zodat we toch allemaal aan ons geestelijk voedsel 

kunnen komen en verbonden blijven met elkaar.  
 

Als je naar buiten kijkt, naar de stralende zon, dan kun je maar moeilijk 
geloven dat we in zo’n spannende tijd leven met z’n allen. En toch is het de 

keiharde realiteit. We horen bijna niets anders meer dan corona- 
gerelateerde berichten. Berichten van ziekte en dood. Maar ook allerlei 

berichten van mensen die elkaar helpen, op de meest uiteenlopende 

manieren. Zo is er ook vanuit u allen het initiatief gekomen om brieven te 
schrijven aan de zusters en bewoners hier in huis. Prachtig vind ik dat. Het 

is ook juist voor hen een hele zware tijd. Zonder bezoek en zonder 
vrijwilligers, zonder gezamenlijk koffie drinken of samen de maaltijd 

gebruiken. Het is stil in huis, we houden onze adem in.  En we bidden. We 
bidden voor betere tijden.  

 
Het liturgisch jaar gaat door, het is vandaag de 5e zondag van de vasten. 

Een vastenperiode die een wel heel bijzondere betekenis heeft gekregen. 
Als we zelf al niet van plan waren om onze extraatjes en luxe uitstapjes te 

laten vallen dan wordt het nu voor ons besloten. Is het een teken? Volgens 
sommigen wel. Een teken dat de mens een pas op de plaats moet maken. 

Dat we te ver zijn gegaan met onze drang naar meer en groter. Velen 
zeggen dat corona de wereld gaat veranderen, dat, wanneer alles achter de 

rug is, niets meer hetzelfde zal zijn.  De mens keert terug op zijn schreden 

en waardeert zijn leven en vrijheid meer dan ooit tevoren, heeft weer oog 
voor de schepping. De schepping die zich trouwens op allerlei manieren aan 

het herstellen is.  
 

Hoe toepasselijk zijn de lezingen van vandaag op onze huidige situatie! 
Momenteel worden we begraven onder het virus, alles ligt plat, mensen zijn 

bang, hebben geen inkomsten meer. We mogen elkaar niet meer opzoeken, 
onze zieken niet bezoeken en onze gestorvenen niet gezamenlijk begraven. 

De situatie lijkt uitzichtloos. Hoe moet het nu verder? En dan klinkt de stem 
van God: “Ik ga uw graven openen. Ik ga u wegvoeren uit uw graven en 

brengen naar uw eigen grond” En natuurlijk de bekende lezing uit het 
Johannes evangelie over de opstanding van Lazarus. Wat kunnen deze 

aloude lezingen ons nu vandaag de dag nog meegeven? Dat er altijd hoop 
is! Zelfs in de meest uitzichtloze situaties, of misschien juist in de meest 

uitzichtloze situaties. We zijn begraven en we worden weer opgericht. We 

zijn gestorven en we worden weer levend. We liepen onszelf en de natuur 
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massaal voorbij en we worden tot stilstand gebracht. We zijn door alle 
drukte vergeten wat echt belangrijk is en we worden met onze neus op de 

feiten gedrukt. In de stilte en de eenzaamheid komt er ruimte voor 

bezinning en komen we dichterbij ons zelf. Dichterbij ons geloof. Wat vinden 
we nu echt belangrijk in dit leven? En hoe houdt ons geloof ons nu op de 

been? 
 

Geloven en christen zijn is zoveel meer dan op zondag bij elkaar komen in 
de kerk. Het is een spirituele levenshouding waar we ons hele leven aan 

blijven werken. We zijn nooit “klaar” met het verdiepen van ons geloof, we 
zijn nooit volmaakt christen, er blijven altijd losse eindjes. Situaties die zich 

voordoen waarvan je achteraf denkt: had ik maar anders gereageerd. 
Misschien ben je boos geworden, of onredelijk. Misschien heb je geoordeeld 

over een ander of heb je je eigen belangen voorop gesteld. We maken dit 
allemaal mee, we zijn immers geen van allen perfect. En nu in deze stille 

tijd, deze bijzondere veertigdagen tijd, worden wij meer dan anders 
opgeroepen om kritisch naar onszelf te kijken, om dat soort gedachtes en 

gevoelens op te graven en aan het licht te brengen. Confronterend, dat 

zeker, maar ook de enige manier om te groeien als mens en als christen. 
 

We hebben het vandaag echt over het paasmysterie. De opstanding van de 
mensen, de opstanding van Lazarus. De opstanding van de schepping, die 

nu de rust krijgt die ze dringend nodig heeft. De opstanding van onszelf, 
die na alle drukte weer boven komt drijven met alle gevolgen van dien. De 

stilte die we ervaren in alle lagen van ons leven. Laten we deze hele lastige, 
verdrietige en moeilijke situatie proberen te zien in het licht van Pasen. De 

weg die Jezus is gegaan was een hele zware. Net als Hij ontkomen wij er 
ook niet aan dat het leven ons bij tijd en wijle zwaar valt. Maar Jezus heeft 

aan ons meegegeven dat dit niet het einde is. Sterven, op wat voor manier 
dan ook, is niet het einde, het is slechts een nieuw begin.  

 
Met deze hoopvolle gedachte wil ik graag met u allen weer de week in gaan. 

Met de hoop op de opstanding, de verrijzenis. Het gaat misschien nog een 

hele tijd duren maar samen komen we er doorheen. Als we elkaar bijstaan 
en helpen, op gepaste afstand, dan komen we er samen doorheen.  

Ik hoop dat u allen de komende tijd goed door mag komen, dat het voor u 
ook een periode van bezinning en verdieping van uw geloof mag zijn en dat 

we straks als herboren mensen weer in het licht zullen treden.  
 

Marleen Kremers 
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Bericht van het bestuur 
 
U zult ongetwijfeld het vervelende bericht hebben vernomen dat alle 

evenementen tot en met Pinksteren niet door kunnen gaan. Glorieux geeft 
aan dat zij de regels van de overheid met betrekking tot verpleeghuizen 

volgen en hoe dit na 6 april zal zijn is nog de vraag. We houden hierover 
contact met Glorieux. Tot en met Pasen dus jammer genoeg geen vieringen.  

We zijn blij met het initiatief van de redactie van de Kerk-Krant om wekelijks 
een extra digitale editie uit te geven. De kerk krant van april verschijnt niet 

en de artikelen worden in de wekelijkse extra kerk krant opgenomen. Op 

deze manier houden we contact met u. 
We hopen dat we deze tijd goed door komen met elkaar en ook wat extra 

aandacht besteden aan onze mede-Geloofsgemeenschaps-leden. 
Als wij iets kunnen doen horen we dat graag. 

Blijf gezond, veel sterkte en hartelijke groet, 
Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om contact op te nemen. 

 
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus 

 
 

 
De opstanding van Lazerus van Jan-Willem Rosier (1858-1931) 
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Brief van de paus  
 

‘Dierbaar Amazone; aan het volk van God en aan alle mensen van 
goede wil’ 

Zorg voor de schepping en de medemens zijn geworteld in de zorg 
die God voor mensen heeft 

 

Het Amazonewoud is enorm: bijna net zo groot als heel Australië. De helft 
van het hele gebied bevindt zich in Brazilië. Het aantal inwoners is ruim 20 

miljoen, waaronder 372 inheemse volken, verspreid over de landen Brazilië, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela,Suriname, Guyana en Frans-

Guyana. 
 

In februari is ‘Querida Amazonia’ - een brief van aansporing en bemoediging 
- van paus Franciscus gepubliceerd. Het is zijn antwoord op de 

buitengewone bisschoppensynode over de Pan-Amazone in oktober 2019. 
Deze kerkvergadering kwam bijeen voor de aanpak van de specifieke 

uitdagingen en problemen in het gebied: de evangelisatie en de zorg voor 
het milieu en de armen. Aan de synode namen 185 synode vaders, experts, 

afgevaardigden, toehoorders en speciale gasten deel. Het hoofdthema was 
de ecologische overleving van het gebied in haar sociale, politieke, 

ecologische en kerkelijke dimensie. 

 
Tot besluit van de synode werd het slotdocument gepresenteerd. Door de 

synode vaders werd gestemd over 120 paragrafen, verdeeld in vier 
hoofdstukken: cultuur, ecologie, samenleving en pastorale zorg. Vanuit het 

perspectief van een integrale bekering werd opgeroepen tot verbondenheid 
van de Kerk met de volken in het gebied van de Pan-Amazone. Het 

document is voor advies aan de paus aangeboden, die vervolgens zijn 
exhortatie (Querida Amazonia) heeft geschreven. 

 
De exhortatie van de paus is omvangrijk: 80 pagina’s, 4 hoofdstukken, 111 

paragrafen en 145 voetnoten. Hij opent met de opmerking dat deze 
exhortatie ‘anders is dan de andere’. In de inleiding geeft hij een 

toelichting op de betekenis: de verrijking met referenties aan documenten 
van bisschoppenconferenties van de landen die tot het Amazone gebied 

behoren; daarnaast gaat hij in op de betekenis van poëzie, geschreven door 

dichters uit de Amazone. Paus Franciscus onderstreept dat hij zijn eigen 
antwoord geeft op wat de synode in hem heeft opgeroepen. Hij wil niet 

ingaan op alle behandelde punten van het slotdocument. Evenmin wil hij 
deze tekst vervangen of reproduceren. Wel beveelt hij aan deze in zijn 

geheel te lezen. Wat dit te betekenen heeft, verduidelijkt de paus off the 
record later: ’een synode is geen parlement. Het synodale proces is zomaar 

niet een kwestie van het bewerken van de deelnemers, noch van het tellen 
van stemmen. Onderscheidend is de wil van de H. Geest, de hoofd-

rolspeler, en niet de wil van welke afgevaardigde in de kerkvergadering dan 
ook’. Het 
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slotdocument en de exhortatie zijn als een tweeluik, elk met een eigen 
status. De exhortatie wordt namelijk, in tegenstelling tot het slotdocument, 

tot het pauselijk leergezag gerekend. 

 
De paus spreekt zijn vier dromen uit 

Over ‘een Amazonegebied, dat vecht voor de rechten van de armen, de 
inheemse bevolking en de minsten onder onze broeders en zusters, waar 

hun stem gehoord kan worden en hun waardigheid in acht genomen. Over 
‘een Amazonegebied, dat de onderscheiden culturele rijkdom kan 

bewaren, waar de schoonheid van onze mensheid zich op zo veel 
verschillende wijzen openbaart. Over ‘een Amazonegebied, dat haar 

overweldigende natuurlijke schoonheid en het overvloedige leven in 
rivieren en wouden kan behouden. Over ‘een Amazone gebied waar 

christelijke gemeenschappen in staat zijn tot onbaat- zuchtige 
betrokkenheid eigen aan het Amazonegebied, en die de Kerk een nieuw 

gezicht geeft met speciale kenmerken van het Amazonegebied. 
 

 
 

In de geschetste dromen ligt de bedoeling van zijn brief: de paus geeft de 
weg aan die de Kerk zou mogen gaan. Het gaat hem daarbij niet zozeer om 

het opleggen van een reeks van voorschriften, maar om het schilderen van 
een visie op de horizon, in de taal van de dichters 

om de harten van de mensen te kunnen bereiken, om te inspireren. 
 

De basis van de exhortatie is zijn encycliek Laudato Si, waarin gewezen 
wordt op de onlosmakelijke ver bondenheid van de zorg voor de schepping 

met de zorg voor de armen. Hij noemt de ecocide en klaagt de mishandeling 
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aan van Moeder Aarde :…’de aarde bloedt’… ’De multinationals hebben de 
aderen van onze Moeder Aarde doorgesneden’… ’Het ecologisch welzijn van 

het Amazonegebied hangt samen met dat van de hele planeet en 

omgekeerd’. Wie bekend is met het gebied van de Amazone weet hoe erg 
inheemse volken worden uitgebuit, hoe hun levensstijl kapotgemaakt 

wordt, met als gevolg klimaatverandering en sociale conflicten. De 
boodschap van de paus is dat wij allen beter zorg moeten dragen voor ‘ons 

gemeenschappelijk huis’. Een andere levensstijl is nodig: ‘ Als wij 
oppervlakkig toezien, dan lijkt het dat, afgezien van enkele tekenen van 

vervuiling en verval, de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog een 
lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen blijven voortbestaan. 

Dit vluchtgedrag dient ertoe, om onze stijl van leven, productie en 
consumptie te handhaven. Maar een gedegen een duurzame ecologie, een 

die verandering teweeg kan brengen, zal er niet komen tenzij mensen 
bereid zijn om te kiezen voor een andere manier van leven, een die minder 

hebzuchtig is en meer sereen, meer respectvol, minder angstig en meer 
broederlijk’. Hoogste tijd voor een integrale ecologische bekering. 

 

Opdracht van de Kerk  
De paus gaat in het vierde hoofdstuk in op de visie van de Kerk op de 

klassieke velden van pastorale zorg: de verkondiging van de Schrift, 
christelijke opvoeding, inculturatie, liturgie en de viering van de 

sacramenten. Niet een van het 16.000 woorden tellend schrijven, ook niet 
een voetnoot, is besteed aan de door tweederde van de synode vaders 

voorgestane oplossingen voor het grote priestertekort in afgelegen 
gebieden: de priesterwijding van getrouwde, wijze mannen in de inheemse 

gemeenschappen. Paus Franciscus gaat hieraan voorbij en laat de 
binnenkerkelijke onderwerpen rusten. Het diaconaat voor vrouwen wordt 

niet genoemd als optie. Over het verwerkelijken van de opdracht van de 
Kerk ginds schrijft de paus: ’In het Amazonegebied zijn er gemeenschappen 

waar het geloof tientallen jaren heeft standgehouden, zonder dat er een 
priester in de buurt was. Dit kon alleen maar door de aanwezigheid van 

sterke vrouwen, die zonder twijfel geroepen door de heilige Geest, hebben 

gedoopt, catechese hebben onderwezen, gebeden en gehandeld als 
missionarissen. Vrouwen dragen bij tot de Kerk op hun eigen manier, via 

de tedere kracht van Maria, de Moeder.’ De uitdagingen in de opdracht van 
de Kerk in het Amazonegebied ziet de paus (vooralsnog) in het 

aanmoedigen van gebed voor priesterroepingen, in de algemene oproep tot 
heiligheid, in het aanwakkeren van priesterroepingen en in het bewegen 

van priesters elders om in het Amazone gebied te gaan werken. 
 

Nooit eerder was de existentiële bedreiging voor de hele planeet het 
onderwerp voor een kerkvergadering of een pauselijke exhortatie. ‘Dierbare 

Amazone’ is een bezielende aansporing van de paus tot algehele ‘bekering’, 
omwille van de zorg voor de schepping en de medemens, die geworteld is 

in de zorg die God voor de mens heeft. 
 

Jacinta Speijer 


