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KERK-KRANT 
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EINDHOVEN 
 

Extra editie 25 ivm coronacrisis  30 augustus 2020                                                                   

 

 

Tweeëntwintigste zondag door het jaar  
en 

Augustinusdag 

 
Voor het eerst sinds 8 maart van dit jaar hebben we als Geloofs-
gemeenschap een viering kunnen houden. Hoewel we ons altijd zeer 
gelukkig en thuis voelen in de kapel van Glorieux, gaf het een goed gevoel 
dat we vandaag door de bijzondere omstandigheden in de voormalige 
Paterskerk waar de meesten van ons zoveel voetstappen hebben liggen, 
gastvrijheid hebben kunnen genieten. 

 
Deze corona-editie verschijnt op een ander moment van de week dan 
gewoonlijk, omdat we graag een terugblik willen geven op de viering van 
vanmorgen. 
 

Welkom 
 

Goede morgen allemaal. Fijn elkaar weer te zien. 
We zijn op Gods uitnodiging hier samen gekomen. 
God nodigt ons uit onze handen in de schoot te leggen om na te denken. 

De Enige begeestert ons om onze handen uit de mouwen te steken om 
anderen te steunen en van dienst te zijn. 
God die van ons houdt, legt zijn hand beschermend op onze schouder en 
vraagt ons om onze handen te vouwen om te bidden, te danken, te loven, 
en al onze zorgen uit te spreken. 
Na een begeleidende tekst ontsteken we licht. Zo wil God vanmorgen in 
ons midden zijn als licht en warmte. 
 

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 
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Welkom wij allen, op de feestdag van 

Augustinus. Welkom wij allen die 
vandaag het vierde jaar van de 

geloofsgemeenschap Augustinus 
afsluiten. Welkom, wie je ook bent, 

waar je ook vandaan komt, wat je hier 
brengt en wat je hier hoopt te vinden. 

Hartelijk welkom wij allen. 
 

Wie was Augustinus en waarom 
inspireert hij ons? 

Augustinus is Noord-Afrikaan, gebo-
ren op 13 november 354 in Tagaste, 

het huidige gebied van Noord-Algerije 

met Tunesië. Na zijn studies in Noord-
Afrika trok hij naar Rome en vandaar 

naar Milaan. Bisschop Ambrosius 
oefende door zijn preken een grote 

invloed op hem uit. Hij werd door 
Ambrosius gedoopt in 387 en keerde 

na de dood van zijn moeder Monica 
terug naar Afrika, werd priester en 

nadien bisschop in Hippo. 
Er zijn enkele redenen waarom 

Augustinus zo belangrijk is voor onze 
tijd. 

Augustinus is de grootste onder de kerkvaders en heeft een stempel gedrukt op 
het christelijk denken tot op vandaag.  
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Hij heeft invloed uitgeoefend op het christelijk ideaal van het religieuze leven 

door het schrijven van de oudste kloosterregel van het Westen.  
Hij is een bruggenbouwer, een verdediger van vrede en harmonie, een promotor 

van de eenheid in de Kerk. 
Het boeiende in zijn leven vind ik zijn geestelijke ommekeer, zijn zoektocht om 

God lief te krijgen, naar schoonheid, naar liefde. Biddend verwoordt hij deze 
zoektocht als volgt: ‘Voortaan bemin ik U alleen, volg ik U alleen, zoek ik U 

alleen, ben ik bereid U alleen te dienen. Amen.’ 
 

Moge de zoektocht van Augustinus naar God, om God lief te krijgen, ons 
inspireren om zo van God te houden dat we niet anders kunnen dan alle mensen 

nabij te zijn. 

 

 

 

Lezingen van de 22ste zondag door het jaar  
 
Eerste lezing: Bekering 

Het ligt aan ons mensen, dat we God niet kunnen vinden. 
 

eel te laat heb ik jou lief gekregen 
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw 

veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
Binnen in mij was je, ik was buiten 

en ik zocht jou als een ziende blinde 
buiten mij, en uitgestort als water 

liep ik van jou weg en liep verloren 
tussen zoveel schoonheid die niet jij was. 

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 

door mijn doofheid ben jij heengebroken. 
Oogverblindend ben jij opgedaagd 

om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
Geuren deed jij en ik haalde adem, 

nog snak ik naar adem en naar jou. 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 

honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, 
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 

lichterlaaie naar jou toe, om vrede.  
 

Augustinus (hertaald door Huub Oosterhuis) 
 

Vraag: Als wij op zoek zijn naar God, zijn we dan wel echt naar God op zoek? 
Of zoeken we alleen wat we hopen te vinden? 

 
  

 
 

V 
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Evangelie: Mt. 16,21-27  

In het evangelie van vandaag begint Jezus aan zijn leerlingen duidelijk te maken 
dat Hij naar Jeruzalem wil gaan en wat Hem daar te wachten staat. 

Petrus protesteert. Maar Jezus zet hem op zijn plaats. 
 

n die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem 
moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de 

hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn 
op de derde dag zou verrijzen. 

Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: 
‘Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen’! Maar Hij keerde zich 

om en zei tot Petrus: ‘Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij 

laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil’. En daarna 
tot zijn leerlingen: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te 

verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het 
verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wat voor 

nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van 
eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de 

Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn 
engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden’ 
 

Vraag: Gods zaak vraagt totale inzet van de mens, eventueel tot de dood erop volgt! 
Ben jij daartoe bereid, waarom wel/niet? 
 

 

Overweging 
 

Goede mensen, 
  

Met deze woorden begin ik een overweging: goede mensen. Goed in de 
betekenis van “gaaf, kostbaar, nuttig, aangenaam”. Het is inderdaad goed om 

anderen van dienst te zijn. Het goede, het gave, het kostbare, het nuttige in 
anderen willen zien, is een kwaliteit van de ziel. Het getuigt van moed om de 

gave in de ander te onderkennen. 
Waar dit gebeurt, ontstaat er een verbond tussen mensen, een gemeenschap. 

Waar mensen zoeken naar datgene wat ze gemeen hebben, wat ze samen daar 
delen, komt God aanwezig in hun midden. Uit dit samen zoeken wordt de 

grondinspiratie geboren voor een gemeenschap. Als we leven vanuit de liefde 
van Jezus voor ons, mogen we ons met recht een christelijke 

geloofsgemeenschap noemen. In de geest zoals de apostel Lucas het 
gemeenschappelijk leven van eerste christenen in Jeruzalem beschrijft in zijn 

Handelingen van de Apostelen. De kernzin van Lucas in Handelingen 2,44-45 

luidt: ‘Allen die het geloof hadden aangenomen, waren nauw aaneengesloten en 
bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen 

te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte’. 
 

Met zijn bekering in 386 begint Augustinus zoektocht naar God en het stichten 
van een gemeenschap van vrienden op basis van de net geciteerde tekst uit 

Handelingen. Zijn zoektocht is geen zoektocht die hij alleen onderneemt, zoals 

I 
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heremieten of kluizenaars dat in die tijd deden. Hij vormde in Italië rond zich 

een gemeenschap van gelijkgezinden, geestverwanten. Augustinus zal nog 
gemeenschappen stichten als hij terug is in Noord-Afrika. In 391 sticht hij een 

lekenklooster in Hippo en vier jaar later een klooster voor geestelijken ook in 
Hippo. Voor deze kloostergemeenschappen schreef hij een Regel die invloed 

heeft tot op onze dagen en gebaseerd is op de samenvattingen van Lucas in de 
Handelingen van de apostelen. 

 
Zelf heb ik me in mijn studietijd erg sterk aangetrokken gevoeld door Lucas’ 

samenvattingen. Die waren voor mij aanwijzingen hoe de Kerk ooit is begonnen. 
Waar mensen in naam van Jezus Christus elkaar van mens tot mens ontmoeten, 

waar gezocht wordt naar wat men samen deelt (com-unis) komt God aan het 
licht, of beter licht God op, die elke dag anders is, elke dag nieuw. Vanaf die tijd 

is mijn zoektocht naar God begonnen, die nog steeds doorgaat. Soms verschijnt 
zijn gelaat in een bijeenkomst van gelijkgezinden, soms verschijnt de Enige in 

het gelaat van een man of vrouw of een kind. Altijd verschijnt God aan mij in 

het samenzijn van mensen als een vreemd vertrouwd gezicht. En van dat 
vreemd vertrouwd gezicht gaat een appél uit om er te zijn voor anderen. 

 
Over de innerlijke zoektocht, zijn geestelijke ommekeer heeft Augustinus ons 

een uitzonderlijk mooie tekst nagelaten, die we als eerste lezing hebben 
gehoord. Ik lees deze tekst, dit lied in drie delen opnieuw en voorzie het van een 

korte overweging. 
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen 
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw 

veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
 

Het is een liefdesgedicht. De verliefdheid van de dichter richt zich op de bron 
van wat schoonheid is. En die bron van schoonheid is tegelijk oud en nieuw. 

Schoonheid ligt in het verleden maar ze vernieuwt zich telkens weer, alleen voor 

wie er oog voor heeft. De schoonheid is er. Als je er oog voor krijgt zie je ze 
overal en inspireert ze. Ze laat je niet meer los en stuurt je leven, wijst je de 

weg die je in je leven mag gaan. 
 

Binnen in mij was je, ik was buiten 
en ik zocht jou als een ziende blinde 

buiten mij, en uitgestort als water 
liep ik van jou weg en liep verloren 

tussen zoveel schoonheid die niet jij was. 
 

Augustinus heeft laat ingezien dat hij in zijn zoektocht de verkeerde weg 
bewandelde. Om ons dit te laten inzien, gebruikt hij een mooie tegenstelling. En 

ik herken die tegenstelling als een spannend zoeken: binnen tegenover buiten. 
En de dichter zocht lang buiten, buiten zichzelf. Als uitgestort water liep hij weg 

van zichzelf en liep verloren. Hij heeft zo lang buiten zichzelf geleefd, totdat hij 

inzag dat hij binnen in zichzelf moest zoeken. In het diepst van zijn ziel was de 
Schoonheid te vinden. Van die innerlijke kern was hij lang, veel te lang 

vervreemd.  
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Lang, veel te lang, lag schoonheid voor hem in de uiterlijke zintuigelijke 

materiële wereld. En dat herken ik ook wel. Lang heb ik me ook blind gestaard 
op wat anderen deden en konden. Veel te lang dacht ik dat schoonheid te vinden 

was in kwaliteiten van anderen. Een gedachte van de Braziliaanse dominicaan 
Fré Betto over bidden heeft mij de ogen geopend. Hij schreef: ‘ bidden is God je 

zwakke plekken laten zien. Het is eigenlijk je ziel binnenste buiten keren.’ Toen 
ik dat durfde, ontdekte ik dat God onvoorwaardelijk van mij houdt.  

Vanaf toen ging ik anders luisteren naar wat mensen over me zeiden wie ik was 
en langzaam ontdekte ik naast zwakke plekken nog meer schoonheid in mezelf 

als kwaliteiten die God in mijn ziel heeft neergelegd. Sindsdien besef ik dat God 
mijn weg stuurt en over me waakt.  

 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 

door mijn doofheid ben jij heengebroken. 
Oogverblindend ben jij opgedaagd 

om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 

Geuren deed jij en ik haalde adem, 
nog snak ik naar adem en naar jou. 

 
Dit tweede deel geeft de overgang weer naar een nieuwe werkelijkheid. Om die 

nieuwe werkelijkheid te beschrijven, maakt hij gebruik van zintuiglijke beelden. 
Al onze vijf zintuigen komen in dit gedeelte aan bod: zien, horen, proeven, 

ruiken en voelen. De zintuiglijke ervaring helpt de dichter om tot een volkomen 
schoonheidservaring te komen. Door anders waar te nemen, is Schoonheid nooit 

ver, is God steeds dichtbij. Het is de dichter niet zelf, maar Schoonheid, God die 
hem enthousiast maakt om op weg te blijven gaan naar God. Huub Oosterhuis 

heeft dit veel mooier weergegeven dan ik bij machte ben onder woorden te 
brengen: 

 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 

honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, 

heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 
lichterlaaie naar jou toe, om vrede. 

 
Lang heb ik God afgewezen. Ik dacht zonder God wel goed te kunnen leven. Tot 

ik besefte dat niet ik op zoek was naar God, maar dat God op zoek was naar mij. 
Ik vond God niet omdat ik de Enige niet toeliet, bleef afwijzen. Eenmaal toen 

mensen mij geholpen hebben en leren proeven van de liefde van God, stuwt die 
liefde mij voort. Sindsdien heb ik God leren zien in het gelaat van mensen. Heel 

af en toe zie ik God als een glimp, wanneer in mensen door hun tranen van 
vreugde en verdriet heen een glimlach doorbreekt. Die glimp van liefde drijft mij 

voort. Augustinus zegt het elders als volgt: 'De liefde is een kracht die niemand 
kan weerstaan’. Deze gedachte sluit heel goed aan bij het evangelie van vandaag 

dat ik in drie woorden wil samenvatten: liefde ziet scherp. 
 

Vier jaar zijn we onderweg om vanuit Gods liefde voor ons scherp te leren zien 

waar anderen ons nodig hebben. 
Rene Hornikx 
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Tolle Lege 

Twee gebiedende woorden. Pak op en lees wat er geschreven staat.  
Volgens mij schuilt er een prachtige dubbele betekenis in die eenvoudige 

woorden.  
 

Het werkwoord 'tollere'  betekent: optillen, opheffen, plukken.   
En 'legere', zoals je nog kunt horen in : 'korenaren lezen', is een oud 

Bijbels werkwoord voor verzamelen, zoeken, oppikken.     

 
Er staat dus ( in het Nederlands) 'pluk' en 'pik op', beide als in 'oogsten'; 

'binnenhalen'.  
En ook, vertaald naar gangbaar Nederlands, tweemaal 'neem'. Hier zowel 

fysiek als mentaal bedoeld. 
 

Anita 
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WAT AUGUSTINUS VOOR MIJ BETEKENT 

 

Komend uit de augustijnse leerschool van de laatste dertig jaar van de 
vorige eeuw, is Augustinus voor mij een bron van blijvende inspiratie 

geworden. Zijn kijk op kerk, ambt, sacrament, religieus leven en 
vriendschap geven zin aan mijn leven als christen, pastor en augustijn. 
   

Augustijnse leerschool             
De oervader voor het verstaan van Augustinus is en blijft voor mij Tars van 

Bavel. Zijn boeken over Augustinus (Van liefde en vriendschap) en zijn 

commentaar op de Regel voor de Gemeenschap, alsook zijn voordrachten 
bij de Augustinus-Tage in Münnerstadt (1982 –’84 – ’88 ) én zijn inleidingen 

tijdens de Mystieke Week van het Titus Brandsma Instituut in 1996 zijn voor 
mij nog steeds de bronnen waaruit ik put. Samen met andere theologen, 

onder wie een aantal augustijnen, zoals in ons land Martien van den 
Nieuwenhuizen (sacrament en kerk bij Augustinus)  en Martijn Schrama (de 

binnenkant van Augustinus’ denken) heeft hij veel teksten van Augustinus 
onder het stof vandaan gehaald en in de juiste context gezet. In zijn boeken 

en voordrachten liet hij zien hoe Augustinus’ gedachten zich hebben 
ontwikkeld en verdiept naarmate zijn eigen ontwikkelingen vorderden. Hij 

wordt milder en op rijpere leeftijd vind je bij hem geen vijandigheid meer 
ten aanzien van de wereld.    

 
Het wij van Augustinus als pastor……  

Wat mij bijzonder aanspreekt is dat Augustinus een gemeenschapsmens 

was. Hij was sociaal ingesteld, had aandacht voor mensen en hun situaties, 
verkeerde graag in gezelschap en kon niet zonder vrienden. Dat sociale 

karakter speelt door in zijn pastoraat en in zijn leven als religieus. 
Augustinus ziet de kerk als Gods volk onderweg dat samen het lichaam van 

Christus opbouwt. Dat de pastor deel uitmaakt van dat samen, en dus niet 
boven de gemeenschap staat, komt o.a. tot uiting in het volgende fragment 

uit zijn bekende preek (340) over het ambt: Altijd ben ik mij bewust 
geweest van de zware verantwoordelijkheid die God met dit ambt mij op de 

schouders heeft gelegd…  Waar mij schrik aanjaagt wat ik vóór u ben, troost 
mij wat ik mét u ben. Vóór u ben ik bisschop, mét u ben ik christen. Het 

eerste is de naam van het ambt dat ik op mij heb genomen, het tweede is 
de genade die mij is gegeven. Het eerste is niet zonder risico’s, het tweede 

betekent alleen maar heil. Het geeft mij daarom veel meer voldoening dat 
ik mét u ben vrijgekocht, dan dat ik óver u ben aangesteld. Liever christen 

mét u, dan bisschop óver u. Daar waar de neo-clericale kerk weer meer 

nadruk legt op het instituut en op de verticale verhouding tot God en op 
vroomheid en gehoorzaamheid, heeft deze tekst over de kerk als 

gemeenschap en centrum van spiritualiteit me altijd gesterkt. In de 
augustijnse pastoraal staat een sfeer van vriendschap centraal en stelt de 

pastor zich uitnodigend op.                      
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en als broeder/zuster 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de Nederlandse 

Augustijnenprovincie weer enige aanwas. In zijn ijver vertelde één van de 

jonge broeders me: ‘wij bidden nu met ons groepje ongeveer evenveel als 
de benedictijnen!’ In zijn Regel voor de Gemeenschap draagt Augustinus de 

broeders en zusters o.a.  het volgende op : Leef allen één van ziel, en één 
van hart samen, en eer in elkaar God ((I,8). Wij moeten God eren in 

mensen. Bij Godsverering (ik geef hier een samenvatting van van Bavels’ 
commentaar) denken we gewoonlijk op de eerste plaats aan gebed, liturgie, 

sacramenten. Augustinus denkt op de eerste plaats aan de mens. De 
belangrijkste plaats van de Godsontmoeting is de mens. De reden waarom 

de liefde voor de mens eerst moet komen in ons dagelijks leven, is dat wij 
ons gemakkelijk iets wijs kunnen maken met betrekking tot onze liefde voor 

God. Maar in zake onze liefde voor mensen kunnen wij ons niets wijsmaken. 
Daar ervaren wij veel scherper wanneer we tekortschieten door 

bijvoorbeeld ruzie te maken, iemand te beledigen, iemand te bedriegen, 
iemand pijn te doen of onrechtvaardig te behandelen. Daarom verdient de 

liefde tot de mens de voorkeur. Zij leert ons of onze liefde voor God echt is 

en geen zelfbedrog. Dat de Regel eerst gaat over het grondideaal: liefde en 
gemeenschap, en daarna (dus: wél belangrijk!) over het gebed in de 

gemeenschap,  klinkt mij eigentijds in de oren. Zoals in de augustijnse 
pastoraal een sfeer van vriendschap centraal staat, zo staat in een 

augustijnse samenleving (klooster, convent, familia, fraterniteit, beweging, 
geloofsgemeenschap) de broeder- en zusterschap centraal. Inspirerend 

toch? 
Joost Koopmans osa 

 
 

Ons’ Lieve Heer op Solder blijft open! 
 

In de Kerk-Krant van vorige week stonden twee bozige artikelen over de 

dreigende sluiting van het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op 

Solder. Het doet ons heel veel plezier om u te kunnen melden dat alle 
verontwaardiging in Nederland over de voorgenomen sluiting kennelijk niet 

aan dovemans oren was gericht. Het gemeentebestuur van Amsterdam 
heeft namelijk besloten om het museum voor de komende drie jaar open te 

houden. Volgens dit bestuur is er sprake van een unieke instelling die 
behoort tot de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam. Een wijs 

besluit. Ik trek dan ook de onvriendelijke woorden die ik vorige week over 
dit onderwerp schreef met een opgeruimd gemoed in. Bijna 16.000 mensen 

steunden de petitie. Mocht u daaraan ook deelgenomen hebben, namens 
alle mensen die het museum een goed hart toedragen, dank u wel. 

 
Frans Savelkouls 
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Terugblik op de viering van het feest van 

Augustinus van vandaag 
 

Wat is er door iedereen veel aandacht en liefde besteed aan de 

voorbereiding en het welslagen van deze feestelijke bijeenkomst in de 
‘oude’ Paterskerk! En dat was duidelijk merkbaar voor de circa 90 mensen, 

allemaal samengekomen ‘Ter afsluiting van het vierde jaar van het bestaan 
van onze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven’.   

 
Opvallend mooi vond ik hoe onze voorganger 

René Hornikx aan het begin van de 
gebedsviering, tijdens het welkomstwoord, 

met zorg de Paaskaars ontstak en daarmee 
nadrukkelijk Onze Lieve Heer in ons midden 

aanwezig stelde.  Boven hem zag ik toen in de 

glas-in loodramen de beeltenis van Christus 
aan het kruis, die goedkeurend toezag. Toen 

Hannie even later met veel gevoel de tekst van 
Augustinus als een vurige liefdesverklaring  

uitsprak, viel me opeens zijn witmarmeren 
beeld met het vlammende hart op, dat nog 

steeds onder het preekgestoelte zichtbaar is. 
Jacques zong voor ons, onder begeleiding van 

organist Helmy, de zo bekende liederen. Dat 
ontroerde me en ik moest me tegelijkertijd 

inhouden om niet mee te zingen. Tijdens de 
vredeswens mochten we geen hand geven, 

maar keken we elkaar allemaal nog eens 
vriendelijk aan. Een spontane golf van 

blijdschap was het gevolg. Zo zaten er nog 

meer noodzakelijke aanpassingen in de 
viering, waar gelukkig goede alternatieven 

voor werden aangereikt. Dus al met al is het, 
denk ik, gewoon nog even wennen. 

 
Heel prettig vond ik dat er regelmatig ruimte voor overweging,  stilte en  

muziek was, zeker ook om bewust dankbaar te kunnen zijn dat je zoveel 
bekende mensen weer terug mocht zien. Blije gezichten waren er ook 

nadien, bij de koffie op 1,5 meter, waarbij nog vele verhalen werden 
uitgewisseld. Of zoals Joost Koopmans het stelde: ‘Het is bemoedigend om 

te zien dat er zo’n grote groep mensen het ondanks alles de moeite waard 
heeft gevonden om erbij te willen zijn’  En daar ben ik er één van, van harte 

zelfs!  
 

Anita van der Kam 
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Slotwoord 
 

Beste mensen, 
 

Graag maak ik van deze gelegenheid 
gebruik om een aantal mensen van 

harte te bedanken voor hun inzet de 

afgelopen moeilijke periode. Allereerst  
de redactie van de Kerk-Krant die onze 

gemeenschap als het ware door haar 
tomeloze inzet wekelijks levend wist te 

houden, de pastores voor hun 
overwegingen en de liturgiegroep die 

haar activiteiten gewoon heeft 
voortgezet. 

Dank gaat vooral ook uit naar Domus 
Dela dat ons deze ruimte deze ochtend 

gratis ter beschikking heeft  gesteld. 
Met Glorieux zijn wij steeds in gesprek 

welke mogelijkheden er  zijn voor 
herstart van onze vieringen aldaar 

binnen de beperkingen van de Covid-

regels. 
 

                                                            Harrie Meelen 
 

 
Het is volop zomer en licht. 

De psalmist (psalm 36) schrijft: 
‘Van U komt het leven, 

van U komt het licht.’ 
 

Gods licht is niet te doven. 
 

Het licht van God 
en van mensen 

houdt ons in leven. 

 
God U schenkt ons overvloedig licht. 

Door U leven wij. 
Door U kunnen we licht en liefde 

schenken aan elkaar. 
 

We ontsteken licht, 
om U God in ons midden te weten. 
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Reacties bij de koffie 
 
 
 

➢ Dank voor de mooie viering. 

 
➢ Ik ben blij je weer te zien, je stem weer te horen.  

 
➢ De Extra Kerk-Krant heeft me door de moeilijke periode 

heen geholpen. 

 
➢ Een mooie sfeervolle viering ter gelegenheid van het feest 

van Augustinus en de afsluiting van het vierde jaar van 

onze Augustinusgemeenschap. 

 
➢ Dank voor de prachtige gebedsviering, waaraan je 

duidelijk veel aandacht hebt besteed. 

Het was fijn om te mogen luisteren, naar al die mooie 

gedachten en woorden.  

 

 


