
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 8 ivm coronacrisis       3 mei 2020                                                                   
 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Meimaand is Mariamaand 
 

 
De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 

 
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 

 
Adres van onze website: https://augustinus-eindhoven.nl/ 

 

 

 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/


2 
 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN 
 

Eerste lezing:  Handelingen van de Apostelen 2,14a.36-41 

 

Slot van de toespraak van Petrus op Pinksteren. 
oen trad Petrus met de elf naar voren, verhief zijn stem en sprak hen 

als volgt toe: ‘Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk 
vaststaan dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus, 

die u hebt gekruisigd. ’Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze 
zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, 

broeders?’ Petrus zei tegen hen: ‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten 
dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan 

zult u de gave van de heilige Geest ontvangen. De belofte geldt immers 
voor u en uw kinderen, en voor allen ver weg, die de Heer onze God erbij 

zal roepen.’ Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen 
aan met de woorden: ‘Laat u redden uit dit ontaarde geslacht! ’Zij die zijn 

woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag sloten zich ongeveer 
drieduizend mensen aan.                                                  (bron: rkbijbel.nl) 
 

Vraag: ‘Bekeer u!’, is het antwoord van Petrus op de vraag: ‘Wat moeten we 
doen?’ Wat betekent bekering in uw leven? 

 
Evangelie: Johannes 10,1-10  
 

In het evangelie gebruikt Jezus beelden uit het herdersleven om duidelijk 

te maken wie Hij is en waarom Hij gekomen is. 
 

oorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een 
andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. 

Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet 
de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn 

schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar 

buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat 
zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, 

zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet 
kennen. ”Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij 
hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u:Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, 
zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik 

ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal 
in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te 

slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten 
en wel in overvloed.                                                             (bron: rkbijbel.nl) 
 

Vraag: Er zijn twee deuren, de deur van ons huis en de deur van ons hart. 

Waarom staan die beide deuren van ons niet altijd voor iedereen open? 
 

 

T 

V 

http://rkbijbel.nl/
http://rkbijbel.nl/
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Overweging:  Bevrijding in coronatijd 
 

e kenden elkaar nauwelijks, de bewoners van flat A, hier niet ver 

vandaan. Sommigen zeiden elkaar goeiendag bij het passeren, de 
meesten hielden elkaar op afstand: ‘privacy first’. Ieder opgesloten in zijn 

eigen bubbel. 
Totdat de pandemie uitbrak. ‘Blijf binnen’, was de boodschap, ‘houdt 

afstand.’ 
‘Da’s ook wat!’ zei de ene flatbewoner tegen de ander bij het passeren. 

Weliswaar op 1½ meter afstand, maar mét een praatje en een oogopslag.  
Door het verplichte isolement groeide de behoefte aan gewoon menselijk 

contact: een groet, een grap, een praatje, elkaar in de ogen kijken.  
Ook al moest dit op afstand gebeuren, de nabijheid onder de bewoners nam 

toe. Het initiatief om een namenlijst mét foto’s te maken werd door iedereen 
ondersteund. ‘Dan weten we elkaar tenminste te vinden als het nodig is.’ 

Zo kreeg een oude, alleenstaande dame hulp bij het boodschappen doen, 

en werd Mieke, die zou terugkomen uit het ziekenhuis, opgevangen.  
Er groeide ook een sfeer van vriendschap. ‘Wandel jij zo graag? Ik ook, 

zullen we er eens samen op uittrekken?’ ‘Jij zoekt naar meer bezinning in 
je leven. Ik ken een plek waar je echt gevoed wordt. Ga je een keer met 

me mee, als het weer kan?’ Zo werden de flatbewoners door de coronacrisis 
bevrijd uit hun bubbel. Het is waar: we leven in een donkere, onzekere tijd.  

De angst voor de pandemie kan je leven verlammen. Maar met zijn uitroep: 
‘Jullie zijn het licht!’ stoot Jezus ons aan om niet in het donker van welke 

crisis ook te blijven steken. ‘Kruip niet onder je korenmaat, want daardoor 
maak je het nog donkerder dan het is. Zoek je innerlijk licht op en straal 

het uit. Eén klein vlammetje is al voldoende om het duister te verdrijven. 
Dus treedt uit je comfortzône en laat je licht schijnen voor allen die in de 

buurt zijn. ’Kom ons dan te hulp Heer,wek uw kracht en bevrijd ons van 
angst en isolering. 

 

Joost Koopmans osa (5 mei 2020) 
 

 

Matteüs 5, 14-16 
 

ullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan 

niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem 
vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een 

standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is.  
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 

zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 

 
 

 

 

Z 

J 
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In Memoriam Bob Bodaar 
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We luisteren naar Zijn stem 
 

Wie ergens naar binnen wil 

om te zien hoe het daar aan toe gaat, 
moet allereerst de toegangsdeur vinden. 

Om op zoek te gaan naar geluk en diepe vreugde in dit leven 

moet je weten in welke richting je moet zoeken. 
“Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie. 

Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven. 
Wie het aandurft zijn leven in te richten 

zoals Hij het ons heeft voorgeleefd, 
zal ook delen in zijn vreugde. 

Laten wij door die deur vrij in en uit gaan, 
bewust van onze kleinheid, 

hunkerend naar zijn bevestigende liefde. 
 

Moge door deze bijdrage onze oren opengaan 
om Jezus stem te horen 

en te groeien in onze dienst aan anderen. 
 

 

 
 

Aan het begin van de meimaand een paar vrolijke Maria-margrieten voor 

de Moeder van Onze Lieve Heer. 

Anita van der Kam 
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Boekbespreking: Kerk van de toekomst 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Enkele grepen uit de tekst: 

“Niet de juiste leer (orthodoxie) maar de juiste praxis (orthopraxis) hoort 
centraal te staan.”  (Manuela Kalsky, theologe) 

 
“Wat is er nodig om in onze kerkgemeenschappen te leven als werkers die 

zich laten leiden door bijvoorbeeld de gelofte van te zullen luisteren?” (Klaas 
van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken). 

 
“Luisteren wij naar de uitnodiging om lot- en bondgenoot te worden van 

mensen, in het vertrouwen dat de Derde mee komt lopen op de weg die zij 
gaan.” (Joris Vercammen, oud-katholieke bisschop) 

 

“Het cultuurchristendom, dat vooral wees op de zegenrijke invloed van het 
christelijk geloof op samenleving en cultuur, is wat van een koude kermis 

thuis aan het komen. De poging om het geloof te rechtvaardigen voor de 
elite is vaak geëindigd in een zo sterke ontmythologisering van het 

christendom, dat het resulteerde in een christendom zonder Christus.” 
(Arjan Plaisir, predikant)  

 
“De kerk van morgen zal niet uit praatjesmakers bestaan. Die zijn al weg. 

Hij zal bestaan uit mensen die zeggen: zie, hier ben ik. Ze zien er misschien 
niet uit als heiligen, maar ze hebben de stem gehoord van Christus en 

hebben besloten Hem te volgen.” (Arjan Plaisir, predikant) 
 

De bijdrage van Gerard Mathijsen, benedictijn, over de ontwikkelingen die 
in het kloosterleven hebben plaatsgevonden, vond ik het mooiste 

hoofdstuk. 

 

In Kerk van de Toekomst geven dertien 

mensen die op verschillende manier in 
Nederland op kerkelijk gebied actief zijn, 

hun visie op hoe de Kerk er in de toekomst 
uit zou kunnen zien. In de inleiding laten de 

samenstellers uitdrukkelijk weten dat het 
niet gaat om de Toekomst van de Kerk, 

maar om de Kerk van de Toekomst. 
Hoewel niet alle schrijvers mij hebben 

weten te boeien, heb ik in dit boekje van 
bescheiden omvang (148 pagina’s) veel 

waardevolle opvattingen en zienswijzen 

gelezen. Over drie onderwerpen is men het 
roerend eens: de toekomstige Kerk is een 

oecumenische, de Kerk zal geworteld zijn in 
de samenleving en de Kerk krijgt vorm 

vanuit de basis. 
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Minder geslaagd vond ik de bijdrage waarin deze zinsnede voorkomt: 

“Het is evident dat kerkrecht principieel oecumenisch van aard is: als in het 

kerkrecht wordt nagedacht over een optimale juridische vormgeving van de 
kerk, dan kan dat alleen maar in een kritische doordenking van de eigen 

theologische traditie binnen de horizon van de oecumenisch-brede 
bezinning op wat de kerk is. Dat klinkt abstract maar het is heel concreet 

(…).” (Leo J. Koffeman, emeritus-predikant). 
 

Alle beschouwingen in het boekje gaan uit van het micro-perspectief van de 
basisgemeente. Er wordt niet gesproken over de Kerk als totaal en hoe deze 

gehoord kan worden. In deze dagen van crisis is er mijns inziens een grote 
behoefte aan een bemoedigende en waarschuwende stem vanuit de Kerk. 

Paus Franciscus heeft die stem. Hij bemoedigt ons en hij waarschuwt ons 
met zijn encycliek Laudato Si. Er is veel en in mijn ogen dikwijls terechte   

kritiek op de Kerk als instituut, maar als we als basisgemeenschappen niet 
met elkaar verbonden zijn en op gezette tijden niet via één stem van ons 

kunnen laten horen, dan reikt ons geluid niet verder dan onze eigen 

omgeving. Heel erg belangrijk natuurlijk en dat is het fundament, maar ik 
pleit ook voor het vasthouden van de band met de Wereldkerk zodat we 

hoorbaar zijn. Noodzakelijk is dan wel dat de Kerk groot moreel gezag heeft 
zoals nu met de paus het geval is, en dat deze stem ook van zich laat horen. 

Niet zoals de Nederlandse bisschoppen die, met uitzondering van Mgr. De 
Korte, onhoorbaar en onzichtbaar zijn. 

 
Heeft u hier een andere mening over, laat het ons horen.  

Frans Savelkouls 
 

(Kerk van de Toekomst, uitgegeven door Sjibbolet, ISBN 978 94 9111 032 0  € 17,95) 

 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
U houdt ons bijeen 

als wij luisteren naar uw Stem. 
U nodigt ons uit de deur van ons hart 

te openen voor iedereen 

om uw Stem te horen in wat we doen. 
Moge Jezus ons tot voorbeeld zijn 

om te leren luisteren naar U 
en de weg te gaan van vrede. 

Dit vragen we U in naam van Jezus Christus 
voor vandaag en altijd. 

Amen. 
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Huisliturgie 
 

Ontsteek een kaars. 

Denk daarbij aan iemand/groep die uw aandacht vandaag verdient 
(iemand uit uw familie, buurt, dorp/stad of de wereld). 

 

Lied: luister en/of zing mee 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

U wijst mij de weg ten leven. 
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 

(https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I) 
 

Open het moment van bezinning en gebed met een vers uit psalm 51,17: 
Heer, geef me kracht om te spreken. 

Dan zal ik overal over u vertellen. 
 

Lees 
een van de aangereikte teksten (thema, eerste lezing, tweede lezing of 

gebed) per dag. 
 

Om over na te denken: 

Welk woord of zin in het gelezene spreekt u het meeste aan, raakt u? 
Waarom? 

Denk daar enkele ogenblikken over na. 
 

Afsluiten 
met Wees gegroet Maria … 

 

 
Niet de vorm maar de inhoud is belangrijk 

https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I
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Maria, 
 

je bent er 
in de grote Sint-Jan, 

dag en nacht 
licht en duister 
zomer en winter 

vreugde en verdriet: 
 

je bent er, 

zonder woorden 
luisterend 

je hoort me 
ik zie het 

woordeloos sprekend: 
 

je bent er, 
hand op mijn schouder 

hoop naar morgen 
kracht om op te staan 

glimlach en troost 
sprekende stilte: 

 
je bent er, 

als ik weg ga 
als ik niet aan je denk 
als ik opga en onderga 

teken aan de hemel 
Pinkstervuur 

Gods lieve kracht: 
 

je bent er, Maria 
Zoete Lieve Vrouw.  

 
(plebaan G. Van der Camp) 
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Augustinus spreek over het Laatste Avondmaal 
 

Christus onze Heer heeft door zijn lijden voor ons geofferd wat hij bij zijn 

geboorte van ons had ontvangen, zijn lichaam en zijn bloed. Daarmee is hij 
voor eeuwig de hogepriester. Hij heeft ook het offer ingesteld dat u op het 

altaar ziet, zijn eigen lichaam en bloed. Want toen zijn lichaam met een lans 
werd doorstoken, stroomde er bloed en water uit. Daarmee heeft hij ons 

onze zonden kwijtgescholden. Kom dus met huiver en vrees, om er aan deel 
te nemen. Denk aan die genade, en aan uw eigen redding, want het is God 

die hier aan het werk is. Erken in het brood degene die aan het kruis hing, 
en in de beker wat er stroomde uit zijn zijde. Christus is zelf het Lam dat 

onschuldig is, door de reinheid van zijn geest.  
 

Neem en eet daarom het lichaam van Christus. U bent zelf al ledematen 
van Christus geworden, in het Lichaam van Christus. Neem en drink het 

bloed van Christus. Eet wat u bijeen houdt, om niet van elkaar gescheiden 

te raken. Drink wat u hebt gekost, om niet te denken dat u niet zoveel 
waard zou zijn. Zoals deze spijs en drank in u veranderen wanneer u ervan 

eet en drinkt, zo verandert u op uw beurt in het Lichaam van Christus, 
wanneer u gehoorzaam en vroom leeft. Want toen Christus zijn lijden 

tegemoet ging en met zijn leerlingen het paasmaal hield, nam hij brood, 
zegende het en sprak: 'Dit is mijn lichaam dat voor u wordt overgeleverd.' 

En ook de beker, die hij rondgaf, met de woorden: 'Dit is mijn bloed van 
een nieuw verbond, vergoten tot vergeving van de zonden.'  

Hier eet u het vlees waarover het Leven zelf zegt: 'Het brood dat ik zal 
geven is mijn vlees voor het leven van de wereld.' En: 'Wie mijn vlees niet 

eet en mijn bloed niet drinkt, zal het eeuwige leven niet in zich hebben.' 
 

(Sermo 228B; zie: Als lopend vuur, 122)                   Vertaling Wim Sleddens OSA 

 

 


