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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 21 ivm coronacrisis  2 augustus 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 
Met de extra Kerk-Krant zijn we voor even verbonden met elkaar. 

Vandaag is God onze gastheer.De Enige deelt overvloedig uit, 
zo is er leven in overvloed voor iedereen,als wij delen met elkaar. 

God wil ons samenbrengen met zijn overvloed aan gaven 
en onze verbondenheid zegenen: 

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

 
Overvloed aan voedsel. Gebrek aan geloof? 

 

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 
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Inleiding bij de lezingen van de komende weken: 

Als de stilte spreekt 
 

‘Jezus ging met de boot naar een stille plek om alleen te zijn’ (Matteüs 

14,13b), lezen we in het evangelie van de eerste zondag van augustus. Bij 

Augustinus vinden we een stille plek niet zoals in het evangelie aangehaald. 
Augustinus gebruikt woorden als “vrede”  en “rust”, eerder dan stilte. Stilte 

(in de betekenis van vrede en rust) is voor Augustinus het tot rust brengen 
van innerlijke onrust, “het gerammel”, zo noemt hij het, van je eigen 

begeerten naar nog meer dingen die je eigen behoefte bevredigen. Hij kent 
ook stilte als aandacht, aandacht voor God en voor de Schrift en niet voor 

je eigen woord. “Rust” en “vrede” duiden bij Augustinus op een goede 
innerlijke relatie met jezelf en met God. Deze beide relaties horen bij elkaar. 

 
De gedwongen isolatie door Covid-19 heeft er voor gezorgd dat veel lawaai 

om ons heen stil viel en verdween. Lawaai dat wij mensen dagelijks 
produceren verdween, viel weg. Andere geluiden gingen we horen: het 

ruisen van de wind door de bomen, het fluiten van de vogels, de brul van 
een kikker in een slootkant, de zachte bries langs je gezicht. Een groep 

mensen vond dit geweldig en ging vogels kijken en beluisteren. Een nieuwe 

ervaring die rust bracht en troost gaf. Een andere groep mensen werd 
onrustig. De afwezigheid van de bekende geluiden bracht angst teweeg. Het 

confronteerde hen met zichzelf. De onrust in hun ziel ging opspelen. De 
laatste groep mensen kreeg adviezen om met de onrust die de stilte bij hen 

teweegbracht om te gaan. Mediteren -in welke vorm ook- werd aangeraden. 
Maar luisteren naar de stilte in jezelf is confronterend en uitnodigend 

tegelijk. Wie de confrontatie aangaat en op de uitnodiging ingaat, vindt de 
rust en de vrede waar Augustinus over spreekt. 

 
In een aantal Schriftlezingen in de komende twee maanden lezen we dat 

Jezus bewust de stilte opzoekt en bidt. De stilte gebruikt Jezus om zich leeg 
te maken, om zo ruimte te krijgen om mensen onbevangen tegemoet te 

treden. De stilte is voor Jezus hier wat Augustinus “rust” en “vrede” noemt. 
Vrede met zijn innerlijke zelf. Rust om Gods woorden te horen en zijn 

opdracht aan ons te vernemen. Rust en vrede om ons te zuiveren van 

eigenwaan en eigen dunk. Dat maakt nederig (humilitas, hierin horen we 
het woord humus, ondergrond waar planten op groeien). Vrij van innerlijke 

ballast, rust vinden in God en daardoor nederig geworden, treedt Jezus de 
mensen tegemoet. En als hij hen dan ziet staan, krijgt hij medelijden met 

hen en helpt hen. “Medelijden” wil ik graag vertalen met “ging van hen 
houden”. Wie van mensen houdt is, in staat hen te helpen. Met Augustinus 

voeg ik hier aan toe: “Ik geniet nu van de rust omdat ik me heb ontdaan 
van de boeien van overbodige verlangens.” 

 
Een mooi voorbeeld van je leeg maken hoorde ik van Wil Derkse, filosoof. 

Derkse is een kenner van de regel van Benedictus. Hij vertelde dat hij van 
die regel geleerd had zich innerlijk leeg te maken. ‘Als mijn telefoon gaat’, 
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zo vertelde hij neem ik niet meteen op. Ik maak het stil in mezelf. Ik laat 
waar ik mee bezig ben los. Stem me af op wie er zou gaan bellen om open, 

onbevangen en onbevooroordeeld de telefoon op te nemen en vriendelijk 

te luisteren naar wat hij/zij me te vertellen of te vragen heeft. Zo treed ik 
de beller niet tegemoet met mijn hoofd nog overladen van alles waar ik mee 

bezig was. 
 

Mogelijk leren we in deze tijd van Covid-19 de stilte kennen als de mooiste 
taal, als voedingsbodem  om op een open manier met anderen om te gaan. 

 
René Hornikx 

 

Zeventiende zondag door het jaar  
 

Eerste lezing: Jesaja 55,1-3  
God roept ons op naar Hem te luisteren en leven te vinden. 

 

o spreekt God de Heer: ‘Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, 
die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt 

zonder betaling wijn en melk. Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood 
is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en 

gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Neigt 
uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal 

Ik met u sluiten, een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen.’ 
Vraag: Waar leef jij echt van op? 

 
Evangelie: Matteüs 14,13-21 

God geeft ons overvloed. Er is echt leven in overvloed voor iedereen. 
 

n die tijd voer Jezus in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen 
te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging Hem 

te voet uit hun steden achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote 

menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken. 
Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en 

zeiden: ‘Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het 
volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.’ ‘Het is niet nodig dat zij 

weggaan,’ zei Jezus hun, ‘geeft gij hun maar te eten.’ Doch zij antwoordden: 
‘Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.’ Waarop Jezus 

sprak: ‘Brengt die dan hier.’ En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou 
neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de 

ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden 
die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. 

Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men 
nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die 

hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.  
Vraag: Met wie deel jij je overvloed? 

 

Z 

I 



4 
 

Overweging bij Matteüs 14, 13-21: 
 

‘GEVEN JULLIE HUN MAAR TE ETEN ‘ 
 

Hap-snap wat uit de muur eten, of samen met een bordje op schoot, al TV-
kijkend zitten eten, is wel lichamelijk honger stillen, maar nog geen maaltijd 

houden. Tot het maal hoort wezenlijk dat je in verbondenheid bij elkaar zit, 
dat je tijd hebt voor elkaar. Het is een menselijk en sociaal gebeuren. Er 

wordt gepraat, gehuild, gelachen en gedeeld. In deze lijn liggen ook de 

bijbelse maaltijdverhalen. Het verhaal van Matteüs bijvoorbeeld over de 
broodvermenigvuldiging, gaat over het delen en samen eten van brood en 

vis. Het verhaal is ook een oproep van Jezus om het voeden van de 
hongerigen op ons te nemen. ‘Jullie moeten hun te eten geven.’ 

Breken en delen. 
 

Niet alleen het verhaal van 

het laatste avondmaal, 
maar ook de andere bij-

belverhalen over maal-
tijden hebben de eerste 

christenen ertoe geïnspi-
reerd samen te komen om 

brood en beker te delen. 
In het evangelie van de 

18e zondag door het jaar 
neemt Jezus brood en vis, 

spreekt er een zegen over 
uit, breekt de broden en 

geeft ze aan zijn leerlingen 

om ze uit te delen aan de 
menigte. Daarmee leert hij 

hen dat ze moeten geven wat ze hebben, ook al denken ze zelf dat er niet 
genoeg is. Ze moeten zichzelf tot brood maken voor de hongerlijders. Wij 

moeten ons laten bezielen door het verlangen naar een wereld waar brood 
en recht is voor allen. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat 

ondenkbaar is….gewoon beginnen! 
 

Oorsprong  
Maar de officiële leer over de Eucharistie is veel statischer. Ze houdt zich, 

grofweg gezegd,  aan de concilies van Lateranen en Trente: ‘de priester 
verandert het brood in Jezus’ lichaam en de wijn in zijn bloed.’ De hostie 

wordt vereerd als een soort relikwie, losgemaakt van het samen eten, 
breken en delen. Gelukkig heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons weer 

dichter bij de oorspronkelijke betekenis gebracht die ook doorklinkt in de 

theologie van Augustinus. Die komt er op neer dat niet wij  brood en wijn 
veranderen in Jezus’ lichaam en bloed, hij is niet ons bezit. Maar door onze 

oprechte deelname aan de communie zullen brood en wijn óns veranderen! 
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Wij zullen van individualistische mensen veranderen in het lichaam van 
Christus, als wij, hem achterna, proberen te kiezen voor de weg van breken 

en delen. Daar waar aan de statische leer van de Eucharistie wordt 

vastgehouden, worden ook scherpe scheidslijnen getrokken over wie wel en 
niet te communie mogen. Als stof tot nadenken geef ik de lezer daarom het 

volgende verhaal mee, dat ook mijzelf een keer is doorgegeven.  
 

Wel of geen communie? 
Bij de uitvaart van een jongen van zeventien gaven velen van zijn vrienden 

en vriendinnen te kennen wel een afscheidsviering in de kerk te willen, maar 
liever geen communie. Velen waren daarvan vervreemd. Maar de ouders 

wilden juist wel graag een Eucharistieviering. De pastor kwam met het 
volgende compromis: aan de éne kant zou hij staan met het eucharistische 

brood dat aan Jezus deed denken en aan de andere kant een leraar met 
een schaal waarop de prentjes lagen die aan de jongen deden denken. Dan 

kon iedereen zelf kiezen. Na het ‘onze Vader’ kwam ieder naar voren en wat 
bleek: iedereen nam eerbiedig eerst de hostie, en daarna het prentje! Jong 

en oud zei na de viering zich heel sterk verbonden te hebben gevoeld met 

het hele gebeuren.  
 

Allemaal samen 
Misschien voelden ze zich, al zullen ze dat niet zó onder woorden brengen, 

wel het lichaam, of familie, of vrienden van Christus, net zoals die 
vijfduizend van het evangelie. Aan hen vroeg Jezus te gaan zitten om samen 

te eten. Hij stuurde niemand weg, wat de leerlingen aanvankelijk wel 
wilden. Er werd daar niet gevraagd: ben je er een van ons? Ben je Jood of 

Samaritaan? Waar kom je vandaan? Hoe leef je samen? Laat ze allemaal 
gaan zitten, zei Jezus, en deel! Zo hoort het ook te gaan met onze 

samenleving binnen en buiten de kerk: dat je brood en beker, lief en leed 
wilt delen over alle grenzen heen. 

 
Wens 

Ik hoop dat wij dit sacrament van samen delen, van hoop op een nieuwe 

wereld, weer snel met elkaar kunnen gaan vieren. En moge God met u, 
door deze coronatijd héén gaan; moge Hij u zegenen met zijn drie-ene 

kracht + + + 
Joost Koopmans osa 

 
 

 

 

Het is belangrijker om God in je hart te hebben 
dan goud in je geldzak.  

Augustinus 
 

 

 



6 
 

Lieve mensen van onze geloofsgemeenschap 
  

Op de eerste plaats wil ik iedereen heel hartelijk danken voor dit prachtige 
blad tijdens de coronacrisis. In het bijzonder wil ik Anita van der Kam heel 

hartelijk danken voor de prachtige bijpassende tekeningen. Erg inspirerend 
voor mij althans. 

  
De meesten van u zullen mij wel kennen omdat ik vóór het coronavirus ook 

al als lector mee deed. Helaas vanwege gezondheidsredenen heb ik niet 
meer mee kunnen doen en in de toekomst, als het coronavirus het toelaat, 

ben ik hopelijk weer van de partij. 
  

Ik ben zuster Petra van Mierlo. Ik ben zuster van Barmhartigheid en heb 
bijna 33 jaar alleen gewoond in Tongelre. Ik heb daar een bijzondere rijke 

en mooie tijd gehad. Ik was 32 jaar werkzaam geweest in de parochie 
Tongelre. We hadden daar destijds nog drie kerken waarvan de St. 

Martinuskerk de Moederkerk was. Ik ben daar begonnen als lector, daarna 

voorgangster in avondwakes en in woord- en communiediensten.  Ik werd 
ook gevraagd om voor te gaan in uitvaartdiensten. Met  angst en beven heb 

ik ja gezegd. Mijn eerste uitvaart was op 11 augustus 2004 en sindsdien 
ben ik in 100  uitvaarten voorgegaan. Ik heb het met zoveel zorg en liefde 

gedaan. Ik heb er nog heimwee naar  en denk veel aan die tijd terug. 
  

Ik heb me aangesloten  bij de Geloofsgemeenschap Augustinus. Ik voel me 
daar erg gelukkig en blij bij en word daar geïnspireerd door de mooie preken 

en andere mooie teksten. Het is te hopen dat we deze diensten weer eens 
gauw in onze kapel kunnen en mogen uitvoeren. 

  
Beste mensen, ik hoop dat het coronavirus ons gauw de kans zal geven om 

weer samen te kunnen vieren en elkaar weer kunnen zien.Ik wens u en mij 
nog veel sterkte in deze coronatijd en ik zou zeggen: blijf erin geloven en 

die tijd gaat weer komen.  

Verder wil ik u nog doorgeven dat ik sinds 23 maart hier op het terrein van 
de Burgh woon en wel in Huize Terhaghe. Ik was de enige zuster die nog 

buitenshuis woonde. Ik voel me hier erg gelukkig, zit dicht bij de demente 
mensen waar ik voorheen ook altijd kwam, dicht bij de kapel voor de 

diensten van de geloofsgemeenschap maar ook bij onze gemeenschap waar 
ik kan waken als dat nodig is. Ook in Terhaghe kan ik een steentje bijdragen 

in onze kapel en mensen bezoeken. 
  

Degene die zich geïnteresseerd voelen zijn  ook hier van harte welkom eens 
een kijkje te komen nemen.  Mijn adres is: Zr. Petra van Mierlo 

Huize  “Terhaghe”, Appartement 117, Glorieuxlaan 38.68, 5613 LN 
Eindhoven, telefoon: 2140138. 

  
U allen een hartelijke groet en tot ziens.                   Zuster Petra van Mierlo 

 



7 
 

 
 

Een wonderlijke tekening, ontstaan uit mijn vrije gedachten bij dit prachtige 

evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. 

 
Jezus heiligt zijn hemelse Vader en Hij breekt de vijf broden. Op dat 

moment  zijn er tien halve broden en twee vissen, samen twaalf, dus mooi 
gelijk aan het aantal leerlingen.  Twaalf is voor Joden een bijzonder getal 

dat staat voor de eenheid van God met Zijn Joodse  volk, de Twaalf 
stammen van Israël, dus ook de twaalf zonen van Jacob (=Israël). Dit 

noemt men getallensymboliek. 
De twee vissen doen me denken aan het tijdperk Vissen, waar we ons in 

bevinden, al vanaf de tijd van Christus’ geboorte. Met het getal 12 erbij, 
aan de zodiac, zoals je die in oude synagogen nog kun vinden.  Zoals op de 

(hemel)koepel van de Synagoge van Enschede. Daarover zegt men daar: 
“Het gebruik van de tekens van de dierenriem vormt een poging om orde 

te scheppen in het wereldgebeuren”. Een hemelse klok, zogezegd.  
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De hier getekende stervorm heb ik dus afgekeken van de zodiac te 
Enschede.  

Daar staat ook in het middelpunt de letter ‘ה’ ( spreek uit ‘hei’)  van Ha-

Sjem. Hebreeuws voor: ‘de Naam’.  Volgens Wikipedia/he (letter) heeft ‘ה’ 
de letterwaarde 5 en bij aantallen (jaren) zelfs 5000.  

De ‘korven’ herinneren mij aan het  typisch oosters vlechtwerk. De platte 

band is symmetrisch én ononderbroken, als een lus, bijzonder teken van 
meetkundige schoonheid. Ook mooi vind ik de heen-en-weer gaande 

beweging, naar binnen: de leerlingen kwamen naar Jezus toe. Naar buiten: 
ze worden door Hem uitgezonden naar de mensen. En weer naar binnen: 

zodra ieder is verzadigd keren ze weer naar Hem terug. Net als de 
looprichting van die vlechtband ten opzichte van het middelpunt. 

Overigens zit er een foutje in de tekening, ziet u waar?  Ach ja, “Alleen Allah 
is volmaakt” zeggen de moslims, haha.  

Wat hier boven uitstijgt is dat Jezus aan alle mensen laat zien dat het Rijk 
Gods hemel en aarde omvat. En dat het er zeker van komt.   

Zoals Hij ons leert in het gebed Onze Vader.  
 

Anita van der Kam 
 

Naamsverandering 
 

Dit was nummer 21 van de corona-edities van de Kerk-Krant. Hoeveel 

nummers hier nog aan toegevoegd gaan worden, is niet te overzien. 
We zouden kunnen overwegen om onze geloofsgemeenschap een 

nieuwe naam te geven:  
 

Digitale Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

https://en.wikipedia.org/wiki/He_(letter)

