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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 28 ivm coronacrisis  20 september 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Vrede en alle goeds 
 

Met deze woorden begroet Franciscus zijn broeders. 
Vrede zij met U allen. Met deze woorden begroet Jezus zijn leerlingen. 

Vrede geeft God ons en de vrede van God zal met ons zijn. 
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 

 

 

 

God denkt anders 
 

Vandaag laten we ons inspireren door 
een lastige parabel, die van de wer-
kers van het elfde uur. De arbeiders 
die voor zonsondergang maar één uur 
hebben gewerkt, krijgen hetzelfde 
loon als de arbeiders die de hele dag 
in de brandende zon hebben ge-
zwoegd. 
God hanteert, denkt en rekent anders 

dan wij. Wij hebben een aangeleerd 
gevoel voor beloning. We berekenen 
de verhouding tussen werk en 
beloning. Gods barmhartigheid kent 
een andere logica, zijn oordeel staat 
haaks op de onze. Iedereen krijgt van 
God wat nodig is om te leven. 
 

 

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

Eerste lezing: Jesaja 55,6-9 
Wij worden uitgenodigd Gods wegen te volgen. 

 
Zoekt de HEER, nu Hij te vinden is, roept Hem aan: Hij is nabij. De zondaar 

moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren 
naar Jahwe, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers 

rijkelijk vergeeft.  
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, 

zo luidt de godsspraak van Jahwe, want zoals de hemel hoger is dan de 
aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw 

gedachten. (bron: RKBijbel.nl) 
 

Vraag: Op welke manier volg je de weg die God je wijst? 
 

Evangelie: Matteüs 20,1-16a  

Alle mensen worden uitgenodigd te werken in Gods nieuwe wereld (= het 
goede leven voor allen). God bepaalt hun loon. 

 
Jezus zei tot zijn leerlingen: “Met het Rijk der hemelen is het als met een 

landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor 

zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per 
dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer 

op uit en zag nog anderen werkloos op de markt staan tot wie hij zei: Gaat 
ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond 

het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het 
elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot 

hen: Wat staat ge heel de dag werkloos? Ze antwoordden hem: Niemand 

heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar mijn 
wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard 

tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met 
de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur 

kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten kwamen, 
meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de 

overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen 
de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen 

zijn, hebben maar één uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last 
van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde 

een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij 
overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil 

aan degene die het laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik 
soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed 

ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.”  

 
Vraag: Jezus gooit in dit verhaal ons burgerlijk rechtvaardigheidsgevoel aan 

diggelen. Wat vind je daarvan? 
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Overweging 

 

‘Zoekt de Heer, nu Hij te vinden is.’ De eerste zin uit de eerste lezing zet 
ons meteen aan tot actie. Het lijkt een soort tijdelijk aanbod, je moet er 

snel bij zijn,  voor het te laat is. We moeten onze verkeerde wegen verlaten 
en terugkeren naar God. Dat is de oproep. Het blijft actueel, ook in onze 

tijd. Aan het begin van de corona-periode hoorden we van verschillende 
kanten ook juist deze oproep. Vanuit de fundamentele religieuze hoek 

konden we horen: God heeft corona in de wereld gebracht om de mensen 
een lesje te leren en te zorgen dat we anders met de aarde en met elkaar 

om zullen gaan. Het is een waarschuwing voor onze heilloze wegen. De 
oproep tot inkeer kwam ook uit een andere hoek namelijk van milieu-

organisaties en klimaatwetenschappers: Kom tot inkeer nu het nog niet te 
laat is! De wereld zucht en steunt onder alle druk die de mensen op haar 

uitoefenen. Het Amazonegebied wordt gekapt voor sojaplantages, enorme 
bosbranden woedden in de wereld door de droogte, virussen ontstaan 

doordat we zo slecht omgaan met dieren dat besmettingen onvermijdelijk 

zijn. 
 

 Velen hadden gedacht dat corona ons nu echt eens met de neus op de 
feiten zou drukken en ons tot inkeer zou dwingen. Niets blijkt minder waar. 

De mens gaat onge-stoord verder. Op afstand, dat meestal wel, maar we 
gaan toch gewoon verder met het leven dat we gewend waren. Hoe komt 

dat toch? Waarom zijn we niet bereid om te veranderen zodat toekomstige 
generaties ook een aarde hebben om op te leven? Hoe kunnen we onze 

ogen sluiten voor het leed van zoveel dieren? Waarom kopen we kleren 
waarvan we kunnen weten dat ze in erbarmelijke omstandigheden 

geproduceerd worden? Het antwoord op deze vragen is heel ingewikkeld 
denk ik. Om nu je luxe en overdadige leven in te wisselen voor soberheid is 

een hele opoffering voor iets waar je zelf misschien niet eens het resultaat 
van gaat merken of meemaken. Je denkt misschien: wat maakt het voor 

een verschil als ik zelf geen vlees meer eet en de buurman eet iedere dag 

een biefstuk? Wat maakt het uit als er een stoeltje leeg blijft in het vliegtuig 
omdat ik besluit om met de trein te gaan? Het vliegtuig vertrekt toch. Wat 

heeft het voor zin om mijn plastic te scheiden als je op televisie enorme 
bergen plastic in Azië op de stranden ziet liggen? 

 
De lezingen van vandaag proberen ons dus juist duidelijk maken dat ieder 

mens wel degelijk een verschil kan maken. Kijk naar de oproep van Jesaja. 
Kijk naar de parabel van Jezus. We worden aangesproken op ons eigen 

gedrag, individueel. Om te kijken naar de keuzes die we maken en de 
manier waarop we naar de wereld kijken. Jezus geeft ons het voorbeeld van 

de landeigenaar die op pad gaat om werkers te vinden voor zijn wijngaard. 
Die landeigenaar geeft iedereen hetzelfde loon. Of ze nu lang of kort 

gewerkt hebben. Dat is pas een goede leidinggevende zou je wellicht 
zeggen, die geeft alle mensen een eerlijk loon. Ook degenen die pas laat 

aan het werk konden gaan. Afspraak is afspraak toch? Of misschien voel je 
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mee met degenen die het langste gewerkt hebben. Dat is toch niet eerlijk? 
Dat zij even veel betaald krijgen als degenen die er maar kort waren? Welk 

oordeel wij er ook over vellen: alle werkers worden in het verhaal van Jezus 

geholpen en krijgen uitbetaald wat afgesproken is. Mensen die veel kunnen 
werken, mensen die weinig kunnen werken. Ze krijgen allemaal hetzelfde 

loon. We horen dan de zo bekende uitspraak van Jezus: de laatsten zullen 
de eersten zijn. Natuurlijk roept dit allerlei problemen op bij degenen die er 

als eerste bij waren, die vinden het maar oneerlijk. Maar hoeveel recht van 
spreken hebben zij eigenlijk? 

 
Vaak zie je dat de eersten de meest fitte, rijke, machtige of knappe mensen 

zijn. Vaak mensen die een goede start hebben kunnen maken in het leven. 
Terwijl degenen die als laatsten komen vaak in armoede geboren zijn, geen 

studie hebben kunnen volgen of allerlei problemen hebben in hun leven, 
vaak al begonnen in hun prille jeugd. Is dat eerlijk? Als we met de ogen van 

Jezus kijken dan moeten we wel tot de conclusie komen dat juist die mensen 
voorrang zouden moeten krijgen. Juist de mensen die het zelf niet redden, 

die hulp nodig hebben, die moeten als eerste geholpen worden. Daar 

moeten wij goed voor zorgen, naar hen omzien, hen opvangen, verzorgen 
en bovenal liefhebben.  

Gemakkelijk zijn deze lezingen allebei zeker niet. Ze vragen van ons om uit 
onze comfortzone te stappen en naar de ander toe te gaan. Ze vragen van 

ons om onze oogkleppen af te zetten en eerlijk te kijken naar ons eigen 
gedrag. Om de moed te hebben om een andere richting in te slaan. We 

hoeven niet altijd met de maatschappelijke en sociale stroom mee te gaan. 
We hoeven niet naar de buurvrouw te kijken en jaloers te zijn op haar 

nieuwe auto. We hoeven al die reclames om ons heen niet te geloven dat 
we dat allemaal nodig hebben om gelukkig te zijn. Jesaja en Jezus laten ons 

zien wat we nodig hebben om volmaakt geluk te bereiken: volg de weg van 
God en wees goed voor degenen die minder hebben dan jij. Zorg voor de 

schepping en begin bij jezelf. Want ieder mens kan een verschil maken in 
de wereld.  

 

Marleen Kremers, pastoraal werkster 
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De Zin 

‘Eenmaal dood zal ik de voering van de wereld zien. 

De achterkant, voorbij de vogel, berg, zonsondergang, 

de ware betekenis, die om ontcijfering roept. 

Wat onverenigbaar was, wordt nu verenigd. 

Wat buiten ons begrip viel, zal begrepen worden.’ 

 

‘Maar als de wereld nu geen voering heeft? 

Als de lijster op de tak geen enkel teken is, 

alleen een lijster op een tak, als de dagen en de nachten 

elkaar opvolgen en zich niet bekommeren om een zin 

en er op aarde niets is buiten deze aarde?’ 

 

‘Al zou het zelfs zo zijn, dan nog blijft het woord 

dat, eenmaal gewekt door vergankelijke lippen, 

zal rennen, rennen als een onvermoeibare koerier, 

over interstellaire velden, wentelende melkwegen 

en protesteren, roepen, schreeuwen.’ 

 

Czeslaw Milosz (vert. Gerard Rasch) 

(met dank aan Mary Wolters) 
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Reactie op het thema van vorige week: 

Een heikel aspect van vergeven 
 

Bij de Acht Mei Beweging (Den Bosch 1990) kwam ik voor de eerste keer 

deze bevrijdende tekst tegen: ONEINDIG VERGEVEN LEIDT TOT ONEINDIG 
KWAAD. Vooral voor vrouwen wegens eeuwenlange onderdrukking/incest, 

geweld enzovoorts eindelijk begrip uit religieuze richting. Té lang is veel 

leed gebagatelliseerd, ontkend, zelfs niet geloofd. Mede daardoor verlieten 
-begrijpelijk- vele dames de kerken.  

TROUW schreef er op 8 september j.l. over: Vergeven kan en moet lang 
niet altijd. Veel hangt van de situatie af en: Het is een voorwoord op wat 

nog komen moet: het rijk der hemelen (A.Verweij/Omroeppastoraat 1990) 
en mag NOOIT worden opgelegd. Er is kwaad dat géén herstel meer toelaat. 

Velen van ons zijn blijvend beschadigd, onherstelbaar verminkt, 
geschonden voor het leven." 

Er kwamen zeer veel dankbare reacties van kijkers. Eindelijk (h)erkenning. 
Mijns inziens zouden verkondigingen juist dit aspect meer moeten 

benadrukken. 
 

Naam inzendster wordt om beschermingsredenen niet vermeld. 
 

 

Website-bezoek 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
Op maandag 31 augustus, daags na onze prachtige viering  van de 

Augustinusdag in de DomusDela, bereikte onze website Augustinus-
Eindhoven.nl  een verrassende hoogtepunt met 552 bezoekers op één dag. 
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BNA nomineert DomusDela voor 

Gebouw van het Jaar 
 

De Bond Nederlandse Architecten (BNA) houdt een verkiezing voor het 
gebouw van het jaar. Er zijn tien gebouwen genomineerd waaronder 

DomusDela, het voormalige kloostercomplex Mariënhage. Via deze link 
www.bna.nl/gebouw-van-het-jaar komt u op de site waar u kunt kijken naar 

mooie plaatjes van het verbouwde kloostercomplex en naar foto’s van de 
concurrerende gebouwen. Bij het inloggen op deze pagina moet u wat 

geduld hebben, want het laden kan even duren. Als u wilt, kunt u meedoen 
aan de stemming. 

 
Via deze link www.omroepbrabant.nl/nieuws/3256523/binnen-kijken-bij-

domusdela-dat-kans-maakt-op-de-architectuurprijs-2020 kunt u kijken 
naar de reportage die Omroep Brabant over dit onderwerp maakte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.bna.nl/gebouw-van-het-jaar
http://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3256523/binnen-kijken-bij-domusdela-dat-kans-maakt-op-de-architectuurprijs-2020
http://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3256523/binnen-kijken-bij-domusdela-dat-kans-maakt-op-de-architectuurprijs-2020
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Hoe gaat het met de Groep Vrouw en Geloof 
 

De Groep Vrouw en Geloof is een van de ontmoetingsgroepen die deel uit 
maken van de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit. Voor de coronatijd 

kwamen we eens per drie weken bij elkaar. We gaan op die bijeenkomsten 
met elkaar in gesprek over onderwerpen op het gebied van 

levensbeschouwing en samenleving. We doen dit onder leiding van Maria 

Lardinois die een cursus op dit gebied heeft gevolgd. 
 

Op 10 september om half elf was het zover. Na ruim een half jaar zagen we 
elkaar weer in de Brasserie van Kasteel Geldrop. Het was een 

hartverwarmend weerzien waar we allemaal naar uitgekeken hadden. 
Natuurlijk hadden we, net als vele anderen, via mail en telefoon contact 

met elkaar gehouden. Maar elkaar ontmoeten in levenden lijve is toch heel 
wat anders. 

Op voorstel van Maria Lardinois hebben we in  juni gekeken naar het 
programma van Kefah Allush over 'Jezus van Nazareth'. Via de mail hebben 

we daar ons commentaar over gestuurd. Ook daar werd weer op 
gereageerd. Zelf merkte ik dat ik de mailcontacten  prettig vond en ook 

nodig had. Eén van ons stelde toen voor om elkaar een keer te ontmoeten. 
Zodoende kwamen we op 10 september bij elkaar om ervaringen uit te 

wisselen en te kijken hoe we verder konden gaan. 

En ja! Ondanks de coronabeperkingen gaan we weer met elkaar in gesprek. 
Wel even anders dan we gewend zijn. We gaan in twee groepjes van enkele 

personen, die regelmatig bij iemand thuiskomen, verder. Een groepje gaat 
aan de slag met het boek 'Zalige Eenvoud' van Hinne Wagenaar. Het andere 

groepje kiest voor iedere bijeenkomst een onderwerp waar we in ons 
dagelijks leven mee te maken hebben. 

Alles bij elkaar was het een fijne ontmoeting. We hopen over enkele 
maanden weer met onze hele groep bij elkaar te kunnen komen op een 

dergelijke manier. 
 

Wilt u hier meer over weten of heeft u interesse voor deze groep, dan kunt 
u altijd contact met mij opnemen. 

 
Wies Kleene 

e-mail: w.kleene@planet.nl 

 
 

 
Het is belangrijker om God in je hart te hebben, 

 dan goud in je geldzak. 
Augustinus 

 
 

 

mailto:w.kleene@planet.nl
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KNIPSELS (1) 

 
Als ik in krant of tijdschrift een uitspraak of gedachte lees, die ik 

nog eens wil nalezen of onthouden, knip ik hem uit en stop hem in 
een map. Vandaag en de komende keren zal ik een aantal van die 

knipsels met u delen, in de hoop dat ook u er iets aan hebt.    
 

God de schuld geven? 
Madeleine Albright, een joodse christen,  was ambassadeur bij de V.N. en 

minister van buitenlandse zaken tijdens de regering van Clinton. In een 
interview vertelt ze: ‘ Als meisje van vijf, zes jaar oud was ik al zeer 

religieus. Thuis speelde ik priestertje en ik was degene die voorstelde om ’s 
zondags naar de kerk te gaan. Hoewel God in de loop der jaren van vorm 

is veranderd, geloof ik nog steeds dat Hij bestaat. Tegelijkertijd geloof ik 
ook dat we een vrije wil hebben gekregen en dat we ons dus niet moeten 

afvragen waarom God zoveel narigheid kan toestaan, maar waarom wij zelf 

al deze dingen laten gebeuren.’ 
 

Een overkill aan informatie 
De 75-jarige cabaretier Freek de Jonge vertelt: ‘Als sterke aanhanger van 

het lot ben ik niet bang voor corona. Het treft mij of niet. Mijn vrouw en ik 
zijn voorzichtig geweest, en hebben ons aan de regels gehouden. Hier in 

het dorp kom je niemand tegen en we gingen op een obscuur tijdstip naar 
de supermarkt. Uiteindelijk moeten we ook constateren dat niet iedereen is 

doodgegaan, of op de intensive care is beland. Die overkill aan informatie, 
daar gaan sommige mensen aan onderdoor, die worden bang, krijgen 

smetvrees. Tegelijkertijd zijn er mensen die te roekeloos worden, dat is ook 
niet goed.’ 

 
Blijf in beweging 

Neuropsycholoog Erik Schender van de V.U : ‘Vermoeidheid past heel goed 

bij deze periode in de coronacrisis. Dat is ten eerste te wijten aan het vele 
stilzitten, met name voor thuiswerkers. Als je overdag alleen maar achter 

je bureau zit, ben je ’s avonds bekaf. Een beetje beweging kan het brein al 
activeren en de stofwisseling op gang helpen. Een rondje door de wijk of 

een sprintje naar de trein is genoeg om je alerter te voelen. Doe je dit niet, 
dan ontstaat er een gevoel van lusteloosheid.’  

 
Weg met het K-woord 

Oud-sportjournalist Mart Smeets ergert zich aan het ‘K-woord: ‘In mijn tijd 
kreeg je nog keurig antwoord van een sporter als je vroeg: hoe heb je 

gespeeld, hoe heb je gereden? Tegenwoordig is het usance om dan te 
zeggen: het ging k..  Mannen, vrouwen, debutanten, wereldkampioenen, 

allemaal roepen ze: k..  Ik vind dat triest. Ik vind dat heel, heel triest. Het 
moet allemaal maar kunnen. Want het is stoer en past bij deze generatie. 

Nee, het is niet stoer. Het is plat en vooral zielige na-aperij.’ 

Joost Koopmans 
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‘Hij die ons hele bestaan omvat’ 
 

 
 
De laatste regel van dit evangelie “Zo zullen de laatsten de eersten en de 

eersten de laatsten zijn”  ( Mattheüs 20,16) doet me denken aan  
de woorden van Christus, op de laatste bladzijde van de Bijbel  (Openb. 

22,13)   “Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de 
oorsprong en het einde”.   

Deze woorden betekenen wezenlijk: ‘God’. Ze verwijzen naar de 

Hebreeuwse Bijbel Genesis 1.1, de allereerste regel op de eerste pagina.  
Hier staan in het midden de letters ‘ֵאת’ ( Alef-Taw, van rechts naar links). 

Dat zijn de eerste en de laatste letters van het Hebreeuwse alfabet.   
(Bron: WikipediA- Genesis 1.1) 

 

Alef,  א,  de eerste letter, verwijst naar de eenheid van God. Deze letter 
staat er symbool voor dat er één Schepper en God is. 

Taw, ת,  de 22e en laatste letter, staat voor de waarheid en voltooiing.  
 

Alef-Taw samengevoegd,   ֵאת, in dat onvertaalbare woord zijn oorsprong 

en voltooiing verbonden. Zo vormt de voltooiing nooit een einde, maar 
telkens een nieuw begin.  Dat klinkt logisch voor mij omdat de afstand in 

plaats en tijd voor Hem van geen enkel belang is.  Ik ben de Alfa en de 
Omega, zegt God de Heer, ‘Hij die is, die was en die komt’, de Albeheerser 

( Openb. 1,8)  
 

Anita van der Kam 


