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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 9 ivm coronacrisis       10 mei 2020                                                                   
 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Geloofgemeenschappen zoals de onze zijn op vier terreinen actief: het verzorgen van 
de liturgie, het verzorgen van bijeenkomsten om diepgang te geven aan het 

geloofsleven, diaconie en gemeenschapsvorming. In deze coronatijd probeert onze 
gemeenschap aan deze taken zo goed en zo kwaad als het gaat, inhoud te geven. Het 

moeilijkste is de liturgie omdat we deze niet samen kunnen vieren. Met de teksten 
van de lezingen en de beschrijving van de huisliturgie zoals in onze vorige krant 

vermeld, proberen we deze leemte een klein beetje op te vullen. De diaconie krijgt 
vorm door onze bijdrage aan Eindhovense groepen in nood zoals u verderop in deze 

krant kunt lezen. Onze gemeenschapsvorming proberen we te ondersteunen door 
wekelijks de Kerk-Krant te laten verschijnen en voor de diepgang kunt u ook in onze 

krant terecht. We realiseren ons dat het allemaal behelpen blijft, maar we doen ons 
best. Met uw steun en bemoedigende woorden gaan we het redden om als 

gemeenschap overeind te blijven.  
 

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om in de 1½-meter-maatschappij vieringen 

te kunnen organiseren. Dat valt niet mee. Mocht daar nieuws over zijn, dan berichten 
wij u daar zo snel mogelijk over.  

  

 
 

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/ 
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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 
 

Eerste lezing:  Handelingen van de Apostelen 6,1-7  

In de eerste lezing worden de leerlingen al snel geconfronteerd met 

weduwen en wezen die geen eten kregen. We vernemen hierin hoe de 
leerlingen dit in navolging van Jezus oplossen. Uit hun midden stellen ze 

mensen aan die goed aangeschreven staan en wijs zijn. 
 

Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de 
hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij 

de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop 
de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij 

het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de onder-
steuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, 

die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij 
dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed 

en de bediening van het woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in. 
Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, 

Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit 
Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na 

gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal 

leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep 
priesters aanvaardde het geloof. 

(bron: rkbijbel.nl) 
 
Vraag: Wat is goed leiderschap volgens u? Welke mensen krijgen in deze tijd van 
sociale isolatie te weinig aandacht? 

 

Evangelie: Johannes 14,1-11  
In het evangelie van deze vijfde zondag van Pasen, houdt Jezus zijn 

leerlingen en ons zijn ideaal nog eens voor ogen. Als wij Jezus’ ídeaal tot 
het onze maken vinden we wegen om elkaar de ruimte te geven, een plek 

onder de zon. 

 
“Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou 
Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. 

En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug 
om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar 

Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend. Tomas zei tot Hem: “Heer, 
wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” 

Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 
komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook 

mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” Hierop zei 
Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En Jezus weer: “Ik 

ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de 
Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik 

http://rkbijbel.nl/
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in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik 
niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. 

Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders 

omwille van de werken.  
(bron: rkbijbel.nl) 

 
Vraag: Wat betekent de uitspraak van Jezus ‘Ik ben de weg, de waarheid 

en het leven’, voor u? 
 

 
 

Overweging  
 

De weg voert naar een huis waar ruimte is voor velen. Waar ligt de 
prioriteit? Bij de weg? Of bij het huis waar ruimte is voor iedereen? Het is 

een aantrekkelijke gedachte meteen op die plek aan te komen. Aan de 
andere kant: deze lezing wordt vaak bij uitvaarten gebruikt. In deze 

coronatijd heb ik al aardig wat zusters uitgevaren. Niet iedereen was er al 

aan toe om in dat huis waar Jezus over spreekt, aan te komen. Is het de 
hemel? Hoe ziet die hemel er uit? Mogen we er dicht naast elkaar zitten, 

elkaar aanraken, of moeten we ook daar afstand houden van elkaar. Hoe 
groot moet de afstand zijn? Mogen ouderen en jongeren bij elkaar?  

En als we die weg naar dat huis willen gaan, hoe ziet die weg eruit? Lopen 
we er met velen, of alleen? Zijn er veel obstakels of is de weg overzichtelijk? 

Wanneer komen we aan? 
 

Onze huidige tijd kenmerkt zich door een grote onzekerheid. We klampen 
ons vast aan de woorden van deskundigen en hopen dat zij ons de weg 

kunnen wijzen, dat zij het weten. Maar als er iets duidelijk is geworden in 
deze crisis, dan is het wel dat we veel niet weten, dat er veel onzeker is. Er 

zijn meer vragen dan antwoorden. Dat maakt mensen onzeker. In deze 

http://rkbijbel.nl/
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crisis is momenteel vooral de vraag: wanneer is het einde, wanneer kunnen 
we weer ‘ons gewone gangetje’ gaan? 

 

Vandaag ontmoeten we Jezus die een van zijn beroemde ‘ik ben’ woorden 
uitspreekt: ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Over deze woorden 

zijn veel boeken geschreven, theologie. Daar gaan we vandaag niet op in. 
De uitspraak van Jezus is een antwoord op de vraag van Tomas: Heer, we 

weten niet waar u heen gaat, hoe zouden we dan de weg moeten weten? 
Het lijkt alsof hier sprake is van spraakverwarring. De leerlingen hebben 

immers al de tijd met hem meegelopen. Gezien hoe hij zieken genas, 
blinden liet zien, lammen liet lopen, uitgeputten moed insprak. Ze hebben 

gezien hoe hij op zijn weg volgers kreeg maar ook veel tegenstanders. Ze 
hebben ervaren hoe er plannen geraamd werden om hem uit de weg te 

ruimen. Ze hebben gezien hoe Jezus desondanks zijn pad vervolgde, niet 
afweek van zijn doel: de wil van zijn Vader volgen. Dat alles hebben ze 

meegemaakt en daarom komt de vraag van Tomas wat vreemd over.  Maar 
Jezus kijkt vooruit naar de tijd dat hij er niet meer is. ‘Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven’. Zijn weg is duidelijk, het is een weg van waarheid, 

die naar een leven in waarheid leidt. Zijn weg volgen betekent leven met 
aandacht voor anderen, vooral voor hen die niet gezien worden. 

Zijn weg volgen betekent ook dat we soms onze mond moeten opendoen 
als er onrecht is, dat we niet bang zijn onze stem te laten horen. 

 
Jezus is een richtingwijzer. Hij geeft geen antwoorden op vragen als: 

‘wanneer is deze coronacrisis nu eindelijk voorbij’? Hij zegt wel: houd moed, 
houd je hart open, zorg voor elkaar, laat mensen niet vereenzamen.  

Het mooie is: we zien het om ons heen gebeuren, hoe deze crisis ook het 
beste in mensen naar boven haalt. Zoveel creativiteit ontstaat die mensen 

uit hun isolement helpt, mensen die elkaar een hart onder de riem steken, 
spontane activiteiten die ontstaan.... 

Dat is hoopgevend. 
 

Natuurlijk gaan we ook ieder onze eigen weg in het leven, dat kan niet 

anders want als mens zijn we ieder een uniek individu. Maar als we een 
inspirerend voorbeeld hebben, iemand die ons voorging, iemand als Jezus, 

dan komen we elkaar tegen op de weg, dan hoeven we ons niet te laten 
meestromen op de golven van de tijd, maar kunnen we zelf stappen zetten 

die leiden naar waar leven.   
 

Tot slot een passend verhaal: Het geschenk van de slak 
Lang geleden wilden de dieren God danken voor alles wat ze van Hem 

hadden gekregen. Maar….. waar was de berg waarop ze dat konden doen? 
De slak wist het: "die berg staat aan het einde van de wereld. Kom,  ik wijs 

jullie de weg." De slak ging naar de berg, de dieren volgden hem. De weg 
die liep over bergen en dalen konden de dieren gemakkelijk volgen, want 

de slak liet een spoor achter, dat zo glinsterde, dat ze het niet alleen 
overdag, maar ook 's nachts konden zien.  
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Eindelijk zagen ze de berg die met zijn top in de hemel stond. 'Kom maar 
slak', zeiden de dieren, 'ga jij maar voorop'. Maar de slak zei niets. Toen 

klopten de dieren op zijn huisje. Maar de slak was er niet meer. Er was niets 

meer van hem over. Met al wat hij had, met al wat hij kon, had hij een 
zilveren, glinsterend spoor achtergelaten om de andere dieren de weg te 

wijzen. 
 

Annelies Rosier 
 

 

 

Wees niet bang, vertrouw op God 
 

Na Pasen wordt aan ons gevraagd 

te leven zoals Jezus gedaan heeft voor zijn dood. 
Tijdens zijn leven kwamen velen naar Jezus toe. 

En Jezus op zijn beurt had aandacht voor iedereen. 
Maar Jezus had een voorkeur voor mensen 

die in de samenleving niet in tel waren. 
En dat zijn de minsten, de kleine mensen, zwakken, zieken 

die gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 

Jezus had bijzonder aandacht en oog 
voor mensen die in de massa verloren lopen. 

Misschien was Jezus wel een beetje naïef. 
Hij had als droom of heel groot verlangen 

dat er in het huis van zijn Vader ruimte is voor velen. 
Het verlangen van Jezus klinkt als een ideaal, 

dat we herkennen 
dat we zelf graag willen realiseren 

maar ook een ideaal dat we heel snel vergeten. 
We willen ons elke zondag opnieuw laten aanvuren 

door vergeten idealen. 
En vooral het verlangen dat er in de gemeenschap van gelovigen 

ruimte is voor iedereen. 
En dat Jezus ons hierin voorgaat als de weg, de waarheid en het leven. 

Laten we ons inspireren door Jezus voorbeeld, 

te vertrouwen op God, 
dan hoeven we in deze tijd 

die ons uithoudingsvermogen op de proef stelt, niet bang te zijn. 
 

René Hornikx 
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Donatie aan Goede Doelen in Eindhoven 
 

Begin dit jaar heeft het bestuur van onze geloofsgemeenschap besloten om 

enkele goede doelen in Eindhoven financieel te steunen voor een bedrag 
van totaal € 2.500.  In maart zou daarvoor Rob Kosterman (straatpastoraat 

Eindhoven) uitgenodigd worden in onze bestuursvergadering. Omdat de 
vergadering door de coronacrisis geen doorgang kon vinden heeft het 

bestuur Rob gevraagd ons enkele goede doelen te noemen.  
Rob heeft daar het volgende op geantwoord. 

 
1e doel is Steunpunt Materiele Hulp in Eindhoven.  Voor info zie de 

website http://www.smh-eindhoven.nl/ 
 

Rob geeft daarbij deze toelichting:  
“Nu met de corona-crisis doen meer dan gemiddeld personen een beroep 

voor leefgeld om een periode te overbruggen van geen werk naar een 
uitkering. Nu ik zelf aan de telefoon zit -omdat de vrijwilligers thuis moeten 

blijven- hoor ik de vragen en zie dat het vooral personeel is uit de horeca, 

hotels en schoonmaakbedrijven. Ook enkele Polen hebben al bij ons 
aangeklopt. Vaak zijn het lager betaalde banen waarbij geen financiële 

buffer mogelijk is. Wij helpen ze vooruit met leefgeld om het hoofd boven 
water te houden.” 

 
2e doel  betreft het Straatpastoraat Voor info zie de website   

https://www.straatpastoraateindhoven.nl/ 
 

Rob schreef hierover het volgende: 
“Als straatpastor probeer ik aanwezig te zijn op de plekken waar de dak- en 

thuislozen zich bevinden. Dat kan in de inloophuizen zijn maar ook op 
straat, de bibliotheek, of de parken in en rond Eindhoven. Deze vorm van 

pastoraat is er om deze mensen te ondersteunen, en samen te zoeken naar 
vragen waarom..... en proberen antwoorden te vinden. Soms zijn het maar 

tijdelijke antwoorden. Maar ook samen zoeken naar oplossingen zoals een 

uitkering aanvragen, of samen naar een instantie gaan voor huisvesting of 
het juridisch loket e.d. Als straatpastor ben je letterlijk een helper waar 

geen helper meer is. En dat in religieuze en soms praktische zin.” 
 

 

http://www.smh-eindhoven.nl/
https://www.straatpastoraateindhoven.nl/
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Zondag 10 mei Moederdag 
 

In Noord-Ierland zei een dominee tot een vrouw die een kaars aanstak 
voor een Mariabeeld: 

'Maria is maar een moeder zoals andere moeders. 
Wat is daar nu zo speciaal aan?’ 

De vrouw zei: 
'Meneer de dominee, het speciale is dat de zonen zo verschillen.’ 

 

 
Veilig en vertrouwd, dichtbij Maria  

Anita van der Kam 
 

 

Wist u dat………………… 
 

Mgr. De Korte op de site van het bisdom wekelijks een Woord tot 
Bemoediging schrijft. Ga hiervoor naar: https://www.bisdomdenbosch.nl/ 
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Ingezonden door Corrie de Bont 

 

 

 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
Jezus wijst ons de weg in het leven. 

Omdat Hij deed wat U van hem vroeg, 
opent hij voor ons de weg naar U toe. 

Schenkt ons de kracht van uw heilige Geest 
om ons te openen voor wat Jezus deed 

en ons zijn woorden eigen te maken 
en te doen wat Jezus woorden en daden in ons bewerkt 

tot geluk van allen die wij ontmoeten. 
Dit vragen we U in naam van Jezus 

voor vandaag en morgen en altijd. 

Amen. 
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Taizé 
 

Taizé is een plaatsje in de omgeving van Cluny in Bourgondië in Frankrijk. 
In 1940 vestigt zich hier de protestantse broeder Roger Schutz uit 

Zwitserland  en koopt een huis voor mensen die het oorlogsgeweld trachten 
te ontvluchten. Zelf moet hij in 1942 vluchten maar reeds in 1944 keert hij 

terug. In de tussentijd sluiten enkele geestverwanten  zich bij hem aan 
waarmee hij een oecumenische gemeenschap sticht. Zij  wijden  zich aan 

een leven in celibaat, eenvoud en gemeenschapsleven. Op paaszondag in 
dat jaar leggen de eerste zeven broeders  daarover geloften af. Enkele jaren 

later schrijft Roger Schutz  de “Regel van Taizé” als basis voor zijn 
oecumenische gemeenschap. De gemeenschap van Taizé groeit in enkele 

decennia uit tot een internationale christelijke oecumenische klooster-
gemeenschap met meer dan 100 broeders  in inmiddels meerdere landen. 

Vanaf eind jaren vijftig wordt Taizé ook een internationaal oecumenisch 
centrum van en voor jonge mensen die vanaf Pasen meestal voor een week  

of soms langere periode voor bezinning en ontmoeting  bijeenkomen. 

Daarnaast vinden er sinds 1978 rond Nieuwjaar internationale 
ontmoetingen plaats in Europese steden waar tienduizenden jongeren aan 

deelnemen. Sinds de dood van Roger Schutz in 2005 wordt de 
gemeenschap geleid door broeder Alois Löser. 

 

  
                                                                                Roger-Louis Schutz 

 

Roger-Louis Schutz 

Roger-Louis Schutz wordt geboren op 12 mei  in het Franstalig gedeelte van 
Zwitserland in een protestants gezin als jongste van negen kinderen. In 

2005 komt hij door een tragische moordaanslag om het leven. Van 1937- 
tot 1940 studeert hij gereformeerde theologie in Straatsburg en Lausanne. 

In 1940 trekt hij naar Bourgondië , in het nog niet door de Duitsers bezette 
gedeelte van Frankrijk, waar hij in het plaatsje Taizé, niet ver van Cluny, 

samen met een van zijn zussen voor onderdak voor voornamelijk joodse 
vluchtelingen zorgt. In 1942 is hij zelf gedwongen terug te gaan naar 

Zwitserland. Reeds in 1944 keert hij terug naar Taizé en enkele pro-
testantse geestverwanten sluiten zich bij hem aan. Dit leidt in 1949 tot de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9c_98_DNAhXFWxoKHRRnBFwQjRwIBw&url=http://www.stekjong.nl/stekjong-taize2015&psig=AFQjCNEAkuGbIjTzU4uxOj4rgLyXuUeucg&ust=1468515301899538
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF59Gf7_DNAhVDzRQKHRHRCJQQjRwIBw&url=http://www.janwillemstam.nl/archieven/2155&psig=AFQjCNGLU1_qRU1cod5NpOh0G-Kn07O0Nw&ust=1468513504605563
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stichting van een soort kloostergemeenschap waarvan broeder Roger 
Schutz de eerste prior wordt. Toetreden betekent voor een broeder kiezen 

te  leven in celibaat, gemeenschap en eenvoud. Al in de jaren vijftig sticht 

broeder Roger kleine gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 
Hij  maakt van Taizé een oecumenisch ontmoetingscentrum waar jaarlijks 

vanaf eind jaren zestig duizenden jongeren naar toe trekken. Broeder Roger 
heeft  voor velen een luisterend oor en een gesprek met hem is vaak  een 

hoogtepunt in hun Taizé-ervaring. Ook internationaal gezien stijgt  zijn 
aanzien door  voortdurende aandacht voor verzoening, vrede en gerechtig-

heid. Twee prestigieuze prijzen, de  Unesco-prijs en de Karel-de Grote prijs, 
vallen hem ten deel. Broeder Roger heeft  vanaf 1963 goede persoonlijke 

contacten met de opeenvolgende pausen. Deze vormen een impuls voor de 
oecumenische beweging.    

 
Muziek uit Taizé 

Kenmerkend voor de gemeenschap van Taizé en de Taizé-vieringen, die in 
meerdere landen worden gehouden, zijn de liederen. Het zijn korte liederen 

die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte 

hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats 
vindt en zo de hele dag kan dienen als een meditatief stil verlangen naar 

God. De liederen zijn vaak een of twee regels lang, vierstemmig of als canon 
en kunnen bijvoorbeeld begeleid worden door orgel of gitaar. Niet alleen bij 

internationale bijeenkomsten, maar ook in Taizé zelf, wordt in verschillende 
talen gezongen. Elk jaar wordt door de gemeenschap van Taizé een nieuwe 

bundel liederen uitgebracht. De meest recente is  uit 2016 en bevat 154 
liederen. Er bestaat sinds 2008 ook een Nederlands Taizé liederen– en 

gebedenboek met 125 gezangen, voor een groot deel in de Nederlandse 
taal. De componisten van de liederen zijn vaak broeders uit de communiteit, 

zoals de huidige prior Alois Löser.     
 

Taizé-vieringen 

Dit zijn kerkelijke vieringen met een oecumenisch karakter geïnspireerd 
door de kloostergemeenschap van Taizé. Deze vieringen worden gehouden 

in tal van plaatsen over de gehele wereld  op initiatief van door het Taizé-
gebeuren geraakte mensen. De vieringen hebben een meditatief karakter. 

Er wordt weinig gesproken, er zijn diverse momenten van stilte en er wordt 

vooral veel gezongen zoals ook in de vieringen in Taizé gebruikelijk is. Ze 
scheppen rust en ruimte om bij je zelf en bij God te komen en te bidden en 

danken. Vaak zorgen zij, zoals bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland, voor 
ontmoetingen met een oecumenisch karakter omdat zowel van protestants 

–christelijke en katholieke zijde in de organisatie wordt geparticipeerd. In 
Nederland zijn er tientallen dorpen en steden waar deze vieringen 

regelmatig plaatsvinden. De jongerenorganisatie van de Protestante Kerk 
in Nederland speelt hierbij een belangrijke rol. 

 
Harrie Meelen 

 
 


