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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 24 ivm coronacrisis  23 augustus 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun 
midden’, zei Jezus. Namens Jezus Christus, voelen we ons met elkaar 
verbonden, zijn we samen. Moge God ons samen-zijn zegenen: in de 

naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
SPECIALE ATTENTIE VOOR DE MEDEDELING OP PAGINA 10 

OVER HET AUGUSTINUSFEEST OP 30 AUGUSTUS 

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

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 
 

 

Sleutel tot geluk? 
 

Ieder mens zoekt geluk. Werkelijk geluk is 
niet maakbaar, is niet af te dwingen. We 

kunnen ernaar op zoek gaan. Maar de vraag 
blijft: Waar kan ik het vinden? 
In de lezingen van deze zondag horen we hoe 
mensen geluk vinden in God. In de beide 
lezingen worden aan mensen sleutels 
gegeven om daarmee voor anderen deuren te 
openen naar een gelukkige toekomst. 
Misschien kunnen deze verhalen de onze 
worden. Met een woord van bemoediging, met 
een gebaar van verzoening kunnen ook wij 

misschien voor elkaar deuren openen zodat 
het licht van liefde en vrede in ons midden kan 
binnenwaaien. 
 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eenentwintigste zondag door het jaar  
 

Eerste lezing: Jesaja 22,19-23 
Wie mag de sleutel dragen tot de nieuwe wereld? 

 
e Heer sprak tot Shebna, de overste van de tempel: 

‘Ik verdrijf u uit uw ambt, Ik vaag u weg van uw plaats. Op die dag 
ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia. Ik trek hem uw 

ambtsgewaad aan, Ik doe hem uw gordel om, hem bekleed Ik met uw 
macht. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het 

huis van Juda. De sleutel van Davids huis leg Ik hem op de schouders, wat 
hij opent, kan niemand sluiten; wat hij sluit, kan niemand openen. Ik zet 

hem vast, een pin in een stevig stuk muur, hij wordt een luisterrijke zetel 
voor het huis van zijn vader. 

 
Vraag: Voor wie ben jij een sleutel tot geluk? 
  
 

 

Evangelie: Mt. 16,13-20  
Wie durft het aan om voor zijn mening uit te komen? 

 
ezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en stelde zijn 
leerlingen deze vraag: “Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de 

Mensenzoon?”  Zij antwoordden:  “Sommigen zeggen Johannes de Doper, 

anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.” “Maar gij”, 
sprak Hij tot hen,  “wie zegt gij dat Ik ben?” Simon Petrus antwoordde: “Gij 

zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus hernam: “Zalig zijt gij 

Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard 
maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; 

en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen 
haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen 

en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat 

gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.” Daarop 
verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de 

Christus was.  
 

Vraag: De voornaamste sleutel naar geluk is het wekken van verlangen 
naar vrede en liefde in het leven van een ander. Waarom ben je het met 

deze stelling eens/oneens? 
 
 

Heel het leven van de ware christen 
is een heilig verlangen.  

Augustinus 
 
 

D 

J 
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Samen op weg, een nieuwe wereld tegemoet. 

Kerk als beweging. 
 
Door het wereldwijde coronavirus zijn wij  in een ongekende situatie terecht 

gekomen. Velen van ons, ouderen met name, hebben zich een dagindeling 

opgelegd, die van de ene kant als beklemmend ervaren kan worden, maar 
van de andere kant ook uitnodigt om vragen toe te laten, die eerder door 

onze drukke dagelijkse bezigheden minder aan bod konden komen. Vragen 
als: waar gaat het nou eigenlijk om in het leven, wat en hoe kan ik als 

christen bijdragen aan een wereld van vrede en gerechtigheid voor 
iedereen? De Schriftlezingen van deze zondag willen ons daarbij een 

helpende hand reiken. 
 

We kennen de beroemde woorden, die we vandaag in het evangelie horen: 
‘Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen. En ik zal u de 

sleutels geven van het koninkrijk der hemelen”. In grote letters staan ze 
boven in de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. 

Over die sleutelmacht is heel wat te doen geweest. 
 

De tekst van het 

evangelie bedoelt 
niet Jezus voor te 

stellen als iemand 
die macht verleent 

aan Petrus. De 
sleutels waarvan 

sprake is verwijzen 
naar de eerste 

lezing, waar de 
sleutel gegeven 

wordt aan de 
ambtsdrager 

Eljakim, om als 
een vader zorg te 

dragen voor 

mensen, dat er 
recht tot stand 

komt naar Gods 
wil. 

 
In die geest moet ook Petrus de draad van Jezus’ leven overnemen. 

Jezus, die er voortdurend op uit is mensen rond zich bijeen te  brengen, 
wat hun verleden  ook was. 

De gemeenschappen , die in de beginperiode van het christendom 
ontstonden, streefden oprecht wederzijdse aanvaarding na. Veel 

spanningen en conflicten zijn daarmee gepaard gegaan. Mensen waren toen 
niet anders dan vandaag. 
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Maar doorslaggevend is altijd weer het besef, dat het in de kerk gaat om 
een leefstijl, een manier van omgaan met elkaar in de geest van Jezus van 

Nazareth. 

 
Kerk als beweging. Zo mogen wij ons de beginsituatie van het christendom 

voorstellen: kerk als beweging van mensen, die op verschillende plaatsen 
en in verschillende culturen de inspiratie van Jezus aan elkaar doorgaven. 

In Jezus wisten ze hun diepe levensvragen beantwoord: Wie ben je, mens? 
Waartoe leef je? Wie  kun je zijn voor je medemens? 

In Klein Azië, Griekenland, tot in Rome toe ontstaan gemeenschappen die 
met deze vragen vanuit Jezus voorbeeld op weg gaan. Hoe groot en hoe 

verschillend ze ook zijn: het is een en dezelfde geest die een veelkleurige 
beweging op gang brengt. 

 
Wij zijn de erfgenamen van een eeuwenlange geschiedenis, waarin de 

beweging plaats heeft moeten maken voor het instituut kerk, met Rome als 
centrum. 

Met een uitgesproken klemtoon op de rechte leer en kerkelijke discipline. 

Met een duidelijke voorkeur voor een hiërarchische structuur. 
Veel van wat aanvankelijk beweging was, werd hierdoor de adem 

afgesneden. 
De huidige crisissituatie in kerk en geloof biedt mogelijk kansen om kerk te 

herontdekken als gemeenschap, als beweging meer dan instituut. Een 
beweging, waarin wij ons geroepen weten om een steenrots te zijn, waarop 

Jezus zijn Kerk kan op- en uitbouwen. Persoonlijke verantwoordelijkheid en 
menselijke nabijheid kunnen daarbij niet gemist worden. 

 
We leven in een wereld, die er niet beter op lijkt te worden. 

Bijna overal zijn er groeiende spanningen tussen rassen en standen, rijk en 
arm, machtig en machteloos. 

Terrorisme, uitbuiting, onderdrukking zijn dagelijkse kost geworden. 
Tegelijkertijd zien we ook, dat de kerken, zeker in West Europa, elke dag 

kleiner en ouder lijken te worden. Dat kan ons ontmoedigen, maar we 

mogen daar niet aan toegeven. 
 

Is kerk onder weg niet een zoeken om samen en persoonlijk  de geest van 
Jezus in ons eigen leven en in de samenleving gestalte te geven ten dienste 

van mensen, de meest kwetsbaren allereerst?  Mogen geloof en vertrouwen 
ons daarbij een steun zijn. 

 
Wim Kalb, priester 
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Onze Lieve Heer op Solder 
 

Op verzoek van Dolf van der Linden wil ik iets schrijven over het museum 
Onze Lieve Heer op Solder in Amsterdam. 

Als Amsterdammer raakt het mij zeer te horen en te lezen dat dit museum 
in zwaar weer komt te zitten. Onze Lieve Heer op Solder behoort tot een 

van de oudste musea van Amsterdam. Geheel onverwacht wordt nu de 

subsidie ingetrokken. Het is nog maar vijf jaar geleden dat deze “schuilkerk” 
compleet gerestaureerd is. En dan nu deze onverwachte berichtgeving! Het 

zou betekenen dat dit volstrekt unieke beeld van meer dan drie eeuwen 
Amsterdamse geschiedenis zou verdwijnen. Onze Lieve Heer op Solder is 

gewoon niet weg te denken uit de geschiedenis van Amsterdam (en 
Nederland). Het is het enig bewaarde monument dat getuigt van de 

achterstelling van katholieken die meer dan twee eeuwen geen openbare 
diensten konden doen. Uitingen van katholicisme, vieringen, bijeen-

komsten, konden zij niet meer in vrijheid belijden. Maar -hoewel verboden- 
vierden zij toch hun geloof in zogenaamde  schuilkerken, die redelijk 

onzichtbaar waren vanaf de straat. Je zag niet zomaar dat het kerken waren 
hoewel de Amsterdammers wel geweten hebben dat de katholieken daar 

samenkwamen. Namen van schuilkerken herinneren ons ook nu nog aan 
die tijden: het Boompje, de Duif, de Zaaier, de Papegaai en de Star. En nu 

zou Onze Lieve Heer op Solder moeten sluiten omdat er geen subsidie voor 

is om deze schuilkerk te onderhouden, dat kan en mag toch niet gebeuren! 
 

Vermeldenswaard is nog dat de eerste pastoor een Augustijn is geweest, 
pater Petrus Parmentier. Hij werd vanuit het klooster Gent benoemd voor 

Amsterdam in 1635, heeft ruim veertig jaar gewoond en gewerkt in 
Amsterdam en stierf aldaar in 1681. 

In de kerk van het museum vallen ook te bewonderen de vijf schilderijen 
van de schilder Adriaan van de Velde, schilderijen die het lijden van Christus 

verbeelden. 
 

Gelukkig worden er nu verschillende acties  op touw gezet voor het behoud 
van dit unieke museum. 

Intussen raad ik u van harte aan in deze resterende vakantietijd een bezoek 
te gaan brengen aan Onze Lieve Heer op Solder. 

Maak er een dagje Amsterdam van met dit museum als onderdeel en bezoek 

dan tevens de prachtige Sint Nicolaaskerk, tegenover het  Centraal Station. 
Openingstijden van museum Onze Lieve Heer op Solder: maandag  t/m 

zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 18.00  
uur. Adres: Oudezijds Voorburgwal 38, Amsterdam 

 
Louis Mulder  osa 
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‘Amsterdam op zijn smalst’ 
 

U denkt misschien dat Onze Lieve Heer op Solder gaat sneuvelen als gevolg 
van de coronacrisis. Dit is echter voor het museum maar een bijkomend 

probleem. De belangrijkste reden is dat het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst in haar onmetelijk wijsheid heeft beschikt dat de zes ton subsidie die 

het museum jaarlijks krijgt, niet meer verstrekt gaat worden. Het museum 
zou te weinig doen aan de hedendaagse thema’s die als een politiek correcte 

eenheidssaus over alle culturele instellingen moet zijn uitgegoten: 
verdraagzaamheid, wereldreligies, anti-obesitas, anti-slavernij, rookvrij en 

nog meer dingen die met de essentie van dit museum in engere zin weinig 
van doen hebben. Daarnaast zou er onvoldoende aandacht zijn voor de 

diversiteit van het personeelsbestand (zeg maar te weinig linkshandigen, 
roodharigen en éénogigen).  

 
Toen ik het bericht over de dreigende subsidie-stop las, moest ik denken 

aan het beroemde pamflet Holland op zijn smalst van de Haagse ambtenaar 

Victor de Stuers (1843-1916). De Stuers maakte zich ruim honderd jaar 
geleden erg kwaad over de ongeïnteresseerde ma-nier waarop in Nederland 

werd omgegaan met monumenten. Verval, sloop en het gebrek aan 
bereidheid om middelen ter beschikking te stellen voor het in stand houden 

van het cultureel erfgoed, waren zijn grieven. Nu is er iets soortgelijks aan 
de hand. Het verleden maken we ondergeschikt aan onze “moderne” 

zienswijze. Alles wordt bekeken door de bril van 2020 zonder ons te 
realiseren dat er in andere tijden andere zienswijzen waren. De 

hedendaagse morele standaarden zijn de norm om naar het verleden te 
kijken. Kortzichtigheid is hiervoor nog een eufemistische kwalificatie. 

 
Maar dit alles terzijde. U kunt meedoen aan de vermoedelijk tevergeefse 

poging om te protesteren. U kunt hiervoor een petitie ondertekenen. Ga 
hiervoor naar de website www.houddeheeropsolder.petities.nl Meer 

dan 12.500 mensen hebben deze petitie reeds (21 augustus) ondertekend.  

 
Frans Savelkouls 

 
In de Volkskrant van 15 augustus schreef Martin Sommer een zeer lezenswaardig artikel 

over de dreigende sluiting van het museum. Als u erin geïnteresseerd bent, laat het mij 

weten, dan ik stuur ik de scan van het artikel toe.   
 

 

 

 

 

 

 

http://www.houddeheeropsolder.petities.nl/
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Petrus Parmentier, augustijn in de Republiek 
 

 
Petrus Parmentier,  
priester en missionaris van 

de orde der Eremieten van 
Sint Augustinus overleed 

te Amsterdam 28 Dec. 
1681, oud 82 jaar, 60 jaar 

geprofest en 58 jaar 
priester. Door zijn 

professie behoorde hij tot 
het klooster te Gent. Na 

zijne priesterwijding 
onderwees hij zijne jonge 

medebroeders te Leuven 
in de godgeleerdheid. 

Daarna werd hij naar 

Amsterdam gezonden, 
waar hij 46 jaar met 

grooten ijver en 
voorzichtigheid gewerkt 

heeft om de Katholieken 
te sterken, en waar hij 

vele afgedwaalden of 
onverschilligen in de kerk 

heeft teruggebracht. Hij 
was een zeer ootmoedig 

man, streng en matig voor 
zich zelven. Voor de armen zamelde hij alles bijeen; door zijne groote 

liefde en zachtheid voor de zondaars bewerkte hij ontelbare bekeeringen, 
zoodat men van hem zeide: ‘Waren al de papen gelijk Parmentier, De 

geuzen waren verre van hier’. Parmentier hield eerst zijn schuilkerkje ‘in 

de bocht van de Zeedyck’ daarna tot aan zijn dood op de Oude Zijds 
Achterburgwal bij de Huivettersloot, in 1891 het pakhuis ‘De Rijd’. Archief 

Aartsb. Utrecht IX, 55 zegt verkeerd, dat P. Parmentier de augustijner 
statie de Ster bediende. Hij werd 31 Dec. begraven in de Nieuwe kerk. De 

datum van overlijden 28 Dec. in het Necrol. Harl. (uitgegeven in De 
Katholiek) is wel de juiste en die bij Keelhoff 22 Dec. onjuist. 

Op de pastorij der paters augustijnen te Amsterdam bewaart men een 
fraai op doek geschilderd portret van P. Parmentier met onderschrift. 

 
 

 
Bron: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, verschenen tussen 1911 en 1937, 

deel 7 
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Alles is fragment 
 

 
Alles wat wij zijn, zien, ervaren, zeggen, beleven en doen is fragment. Maar er is 
geen fragment of de ziel van al wat leeft is daarin tot uiting gekomen. Er is geen 
moment zonder eeuwigheid, geen sterfelijk wezen, hoe mismaakt of hoe 

welgevormd het ook mag zijn, waarin niet de onsterfelijke schepping is 
geopenbaard. Geen weldaad, geen misdaad, geen geest en geen stof, geen grens 

en geen duur of het is bestanddeel van de eenheid van het bestaan. Deze eenheid 
is God, en wij, fragmenten als wij zijn  en fragmenten die wij maken, zijn niet in 
staat Hem in beeld of in woord en zelfs niet in gedachten te vatten. En wij 

verlangen dat; wij hunkeren ernaar. Wij zijn niet tevreden met het fragment, wij 
moeten de Eenheid beleven. 

Abel Herzberg 

(Met dank aan Rita van den Muyzenberg) 
 

 
 

 
 

Gedachten, wie kan ze doorgronden?  
 

Anita 
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Augustinus spreekt over vergeven 
 

'Vergeef ons onze schulden.' In het doopsel worden al je schulden vergeven. 

Ja, je schulden worden je echt allemaal vergeven. Maar niemand kan hier 
leven zonder zonde, ook al hoeft dat geen groot misdrijf te zijn waardoor 

hij van dat brood wordt afgehouden. Niemand kan hier op aarde zonder 
zonde zijn. En we kunnen het doopsel maar één keer ontvangen. Daarom 

ontvangen we in het Onze Vader iets waardoor we elke dag kunnen worden 
gewassen. En zo kunnen onze zonden ons elke dag worden vergeven, 

tenminste, als we doen wat er volgt: 'Zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven.' 

 
Jullie zullen dit gebed dagelijks opzeggen, en daarom herinner ik jullie eraan 

dat je elkaar moet vergeven. Wanneer iemand je beledigt en tegen je 
zondigt, maar daarna naar je toe komt, zijn zonde bekent en je vraagt om 

hem te vergeven, vergeef hem dan ook, en uit de grond van je hart. Zo 

voorkom je dat je jezelf afsluit voor de vergiffenis die van God komt. Want 
als jij niet vergeeft, zal hij ook niet vergeven. 

Ook dit zegt God tegen jullie: 'Jullie vragen mij terecht om vergiffenis. Ik 
kan niet zondigen. Hoewel er in mij geen zonde kan worden gevonden, 

vergeef ik toch. En wil jij dan niet vergeven? Goed, ik begrijp wat je bedoelt, 
vergeef maar niet. Maar zorg dan wel dat ik in jou niets vindt op grond 

waarvan ik me gedwongen moet voelen om wraak te nemen.'  
Neem maar wraak op iemand die tegen je is ingegaan. Maar dan vraagt die 

persoon jou om vergiffenis. Eerst was hij je vijand, maar nu maakt hij een 
eind aan die vijandschap. 'Maar dat wil ik helemaal niet,' zeg je. 'Ik wil 

wraak nemen.' Kijk maar uit dat er geen wraak wordt genomen op jou!  
 

(Preek 59,7. Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 174; vertaling Wim Sleddens) 
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Viering Feest St. Augustinus  

DomusDela (Paterskerk) 30 augustus 10.00 uur 
 

Op zondag 30 augustus hebben we om 10.00 uur een gebedsviering in de 

Paterskerk. Er is veel belangstelling voor deze viering. Het is fijn dat we 
weer een keer bij elkaar kunnen komen. 

 
U wordt ontvangen vanaf 9.30 uur; ingang foyer DomusDela (in de tuin 

links van de kerk). Na de viering kunnen we koffie drinken op het terras 
van Brasserie Rita tot 11.30 uur. 

 
De bijeenkomst wordt georganiseerd conform de algemene richtlijnen van 

het RIVM en er is tijdens de bijeenkomst een coronaverantwoordelijke 
aanwezig om toe te zien op correcte naleving van de richtlijnen. De 

richtlijnen luiden als volgt: 

- Houd minimaal 1,5 m. afstand 

- Zorg voor goede hygiënemaatregelen 

- Was regelmatig de handen 

- Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog  

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg 

- Schud geen handen 

- Blijf thuis bij milde klachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of 

koorts 

- Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts. 

Wanneer u een mondkapje wilt dragen ter meerdere zekerheid is dat 
vanzelfsprekend geen probleem, maar niet verplicht! 

 
We zijn verplicht onze gasten te registreren en bij binnenkomst moet 

iedereen zich  aanmelden bij een in de foyer aanwezige desk. Onze 

bestuursleden zijn aanwezig om u naar uw plaats in de kerk te begeleiden. 
 

Parkeren is mogelijk in de Heuvelgalerie of de parkeergarage De Lage 
Landen, Inrit Kanaalstraat, tegenover DomusDela.  

 
Mocht nadere informatie nodig zijn: E-mail: cjm.piscaer@gmail.com of 

telefonisch 040-2262808. 
 

We zijn blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. 
 

De Kerk-Krant van volgende week wordt op zondag 30 augustus 
aan het einde van de dag verzonden. 

 
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus-Eindhoven 

 
 
 

mailto:cjm.piscaer@gmail.com

