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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 29 ivm coronacrisis  27 september 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Vrede en alle goeds 
 

Vrede en alle goeds wenst God ons toe. 
Hij komt met zijn goedheid ons tegemoet 

en wil bij ons aanwezig zijn als: 
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 

 

Doen wat God wil 
 

‘Och, mijn God, lieve Heer, wacht 
toch nog even. Er is nog zoveel te 
genieten. Ach, geef me daarvoor 

toch de tijd.’ Zo smeekt Augustinus 
God. Maar tegelijk ontdekt hij dat 

hij van binnenuit door God 
geroepen wordt. Dat God in hem 

aanwezig is als zijn diepste 
verlangen. Augustinus betuigt zijn 

spijt: ‘Veel te laat heb ik je lief 
gekregen”. Hij wil hiermee tot 

uitdrukking brengen dat hij blij is 
dat God is blijven roepen. Zo is 

God door zijn doofheid heen 
gebroken. Twee tegenstrijdige 
stemmen in Augustinus. We 
herkennen ze ook bij onszelf 

 

en doen ons denken aan de twee 

zonen uit het evangelie. Een zegt 
“ja” de ander zegt “nee”. Wie 

“ja” zegt doet niet wat hij heeft 
beloofd. Wie “nee” zegt doet wel 

wat hem wordt gevraagd. 
 

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

Eerste lezing: Ezechiël 18,25-28 

Wie luistert naar God, vindt het echte leven. 

 
it zegt de Heer: ‘Gij beweert: “De weg van de Heer is niet recht!' Luister 

toch, volk van Israël: Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet veeleer 
uw wegen die niet recht zijn? Als een rechtvaardige afwijkt van de weg der 

gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven; om het 
kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven. En als de boosdoener zich 

bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en naar recht en wet handelt, 
dan blijft hij in leven. Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken 

met zijn wangedrag; hij zal in leven blijven en niet sterven”.’ 
 

Vraag: God is blij met mensen die zijn weg volgen. En God is eveneens blij 
met mensen die zich bekeren. Waarom is dit volgens jou? 

 

Evangelie: Matteüs 21,28-32  

Welke weg we ook gaan, God blijft op ons wachten tot we ons tot hem 

keren. 
 

ezus zei tot de hogepriesters en de 
oudsten van het volk: 

‘Wat denkt ge van het volgende? Een man 
had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe 

en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in 
mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde 

deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij 
naar de tweede en zei hetzelfde. Deze 

antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later 
kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de 

twee heeft nu de wil van zijn vader 
gedaan?” Ze zeiden: “De laatste.” Toen zei 

Jezus hun:  “Voorwaar, Ik zeg u: de 

tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan 
eerder dan gij het Rijk Gods 

binnen. Johannes kwam tot u en beoefende 
de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen 

geloof geschonken, terwijl de tollenaars en 

de ontuchtige vrouwen hem wel geloof 
schonken. Maar zelfs, nadat ge dit had 

gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen 
en hebt ge hem geen geloof geschonken.  

 
Vraag: Wat wil God dat ik doe met mijn leven? 

 

 

D 

J 
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Overweging: Doen wat je gevraagd wordt! 
 
Kijkend naar de algemene politieke  beschouwingen in de Tweede Kamer, 

daags na Prinsjesdag, werd ik er opnieuw van doordrongen dat burgers, de 
politici -helaas vaak wel terecht- nog al eens kwalijk  nemen, dat ze van 

alles beloven, maar in werkelijkheid  weinig van die beloftes waar kunnen  

maken. Maar, zo dacht ik, moeten we eigenlijk zover niet gaan zoeken. 
Want hoe zit het ook alweer met onze beste wensen voor het nieuwe jaar, 

die wij zo spontaan nu bijna negen maanden geleden naar elkaar hebben 
uitgesproken?   Herinneren wij ons dat ook bijna een heel jaar? 

Twee voorbeelden die u en mij aantonen dat het probleem, dat Jezus ons 
dit weekend bij de oudsten en schriftgeleerden aankaart, ook nu nog altijd 

bestaat.  
 

Het gaat in het evangelie dan wel om een bepaalde groep in een vér 
verleden, toch moeten wij  in deze tijd er voor waken, niet in hetzelfde 

schuitje te belanden. We weten bijna  allemaal dat God ons van binnen en 
van buiten kent, en het heeft dus naar mijn mening geen zin om, zoals het 

Joodse volk af en toe deed, met de mond te belijden dat men in God gelooft 
maar ondertussen toch aan iets of iemand anders te denken. 

 

In alle bescheidenheid is mijn diepste overtuiging dat de Kerk maar één 
krachtdadig sacrament voor de wereld kan zijn, wanneer ze er in zou slagen 

te doen wat zij verkondigt. De kritiek die de laatste jaren en tegenwoordig  
op wat zachtaardiger manier op de Kerk wordt geleverd, kun je -zo vermoed 

ik- grotendeels terugbrengen tot dit probleem. Hoe kun je als 
geloofsgemeenschap getuigen van God die liefde is, wanneer je bepaalde 

personen gaat verbieden een relatie aan te gaan? Natuurlijk  is er veel te 
zeggen voor het celibaat, maar alle voordelen ebben weg omdat het ‘moet’   

Echter ook dezelfde vragen kunnen gesteld worden ten aanzien van de 
zovele echtscheidingen en homo’s in de Kerk. In de ontmoeting met mensen 

in mijn eigen omgeving, vertellen zij mij heel openhartig dat de Kerk daar 
niet doet wat ze verkondigt en ze passen voor deze ‘huichelarij’. Maar dat 

weerhoudt ons niet de boodschap van dit evangelie ook op ons eigen leven 
te  mogen betrekken. O ja, we kunnen in dit verband met de Kerk enkele 

afwegingen maken, maar dat mag naar mijn geweten geen vlucht zijn voor 

de vraag die door ieder van ons persoonlijk beantwoord moet worden. 
Namelijk, in welke van de twee zonen herken ik mijzelf het meest? Bij de 

meeste zal het misschien wel een mengeling zijn van de twee, waarbij we 
dan eens overhellen naar de ene, dan weer naar de andere kant. En dat 

heeft er  gewoon mee te maken dat we nu eenmaal gemakkelijker over 
dingen kunnen praten dan ze toe passen. 

Soms is het ook niet gemakkelijk te doen wat we zeggen of beloven, omdat 
we er niet uitkomen wat dat nu concreet kan betekenen. Betekent ‘een goed  

christen zijn‘ dat je de mensen die overtuigd geloven niet nodeloos wil 
kwetsen. Of betekent het dat je de mistoestanden aanklaagt en samen op 

zoek gaat naar oplossingen? 
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Ik denk dat het een goede oefening zou kunnen zijn dat ieder dat voor 

zichzelf eens uit mag maken wat het betekent ‘gelovig’ te zijn en dan te 

achterhalen welke gevolgen dat (nog niet) heeft in zijn of haar leven van 
elke dag. Wanneer er  geen link is tussen de twee, dan is dat zeer link.  

U en ik, wij moeten natuurlijk ook  niet overdrijven in de andere richting.  
Dit evangelie wil niet zeggen dat enkel diegenen die doen wat ze zeggen 

nog iets mogen vertellen. Ik ben bang dat er niet alleen dan weinig mensen  
zouden overschieten, maar ik denk ook dat we dan voorbij gaan aan het 

feit dat geen enkel mens perfect is. Omdat niet-perfect-zijn en toch geliefd 
worden door God en gelovig handelen zo dicht bij elkaar liggen, vervaagt 

het verschil tussen ja zeggen en nee doen. We kunnen gaan denken dat het 
één hetzelfde is als het ander. En wanneer ons geloof alleen maar uit taal 

en teken gaat bestaan, lopen we waarschijnlijk de kans dat we ja zeggen, 
maar het niet doen en dat het woord ‘vrede’ voortdurend over onze lippen 

komt en we niet meer in de gaten hebben dat we met Jan en alleman op 
deze aardkloot in onmin leven.  

 

Overigens sluiten we dit weekend de Vredesweek af. En vrede heeft alles te 
maken met het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Vrede kan er zijn als wij de vooroordelen tegenover een ander laten varen 
en kijken wie hij/ zij werkelijk is.  

Het evangelie spreekt over mensen die een slechte naam hebben; 
tollenaars en hoeren. En de fatsoenlijke mensen hebben hun oordeel al 

klaar. Hetzelfde evangelie maakt ons duidelijk dat deze randfiguren die zich 
bekeren, eerder in het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan dan de 

farizeeërs. Wie rechtvaardig handelt, kan spreken over Gods gerechtigheid. 
En dat is de volgorde die profeet Ezechiël ons in de eerste lezing voorhoudt. 

Mag dat de kracht, zo u wilt, de scherpte van het evangelie zijn. Laten we 
proberen en er voor gaan, om op een normale manier ons geloof levend en 

waarachtig te houden. Te beginnen de komende tijd op het gebied van ons 
geloof om eens te kijken of we doen wat we zeggen, maar bovenal met 

betrekking tot het geloven vooral ook doen wat gevraagd wordt. Is dat 

misschien  aan ons christenmensen teveel gevraagd. Ik hoop van niet!  
 

Johan Wolbrink 
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Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil 
 

Van 19 - 27 september was het Vredesweek. Hoewel de redactie zich ervan 
bewust is, dat het wat aan de late kant is, wordt er in deze editie alsnog 

aandacht aan besteed.  
Het thema van dit jaar “Vrede verbindt verschil” is zeker in onze tijd enorm 

belangrijk. We leven in een wereld waarin politieke leiders, groepen en 
individuen steeds meer met de rug naar elkaar gaan staan. Althans als we 

afgaan op de berichtgeving. Daarnaast zien we gelukkig ook 
hartverwarmende initiatieven van mensen die proberen te verbinden en 

onder uiterst moeilijke omstandigheden voor anderen klaar staan. 
 

Omgaan met verschillen 
 

In onze samenleving is sprake van een groeiende diversiteit. De Vredes-
week 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, 

gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de 
spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de 

fundamentele gelijkheid van mensen.  

 
 

Wilt u er meer over lezen, ga dan naar www.vredesweek.nl/thema-2020 

Op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen  vindt u mooie 

meditatieve teksten over dit thema: www.knr.nl/organisatie/ 

  

http://www.vredesweek.nl/thema-2020
https://www.knr.nl/organisatie/
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Herinneringen uit een Roomse jeugd: 

 

Bedevaart 
 

Het zal rond mijn achtste of negende  levensjaar zijn geweest dat ik mijn 

eerste reis naar het buitenland maakte. Een Maria - bedevaart naar Het 
Belgische Banneux. Om 6 uur ’s ochtends  vertrokken wij vanaf het plein 

voor de Gerarduskerk. Na een kort welkom werd eenieder door een pater 
met lange baard in bruine pij verzocht zijn of haar rozenkrans te voorschijn 

te halen. Tot Hasselt, een uur verder,  baden wij luid en braaf een aantal 
rozenhoedjes. Aldaar aangekomen gingen wij naar de vroegmis  en was er 

even tijd voor een kopje koffie voor de ouders en glaasje ranja voor de 
kinderen. Al biddend ging de reis verder en bij aankomst in Banneux konden 

wij meteen naar het heiligdom voor de plechtige hoogmis. Voor velen was 
dit natuurlijk het hoogtepunt van de dag. In mijn  herinnering vond dat 

moment na de hoogmis plaats. Ik kreeg een grote buil frites met heerlijke 
Belgische mayonaise. Een werelds ogenblik in een religieuze 

onderdompeling. Want ik had mijn builtje nauwelijks leeg of het plechtig lof 
met ziekenzegening begon. Dit duurde circa twee uur. Maar gelukkig ving 

snel daarna  de thuisreis aan. Deze had een geheel ander karakter. Geen 

biddende pater meer. Maar al snel een zingende bus .”wij gaan nog niet 
naar huis” klonk het  luid. Na een eet- en voor sommigen vooral drink-

pauze in een uitermate gezellig café werd de stemming in de bus steeds 
vrolijker. Ach, dat katholieke  geloof leek  zo gek nog niet…… 

 
Harrie Meelen 
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KNIPSELS (2) 

 
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. Deze 
week deel 2. 

 
De louterende werking van de brand 

De restauratie van de Parijse Notre-Dame, die vorig jaar april in brand 
stond, gaat niet zo snel als gehoopt. In een terugblik op de brand vertelt de 

katholieke journaliste Isabelle de Gaulmyn die er wel eens over dacht om 
de kerk te verlaten vanwege allerlei schandalen: ‘Het is niet altijd makkelijk 

om katholiek te zijn in een kerk die soms pijn kan doen. Maar ik blijf en 
weet na die brand nog beter waarom. Ik vond het ontroerend dat mensen 

bij de brand op straat gingen bidden en kaarsjes brandden voor het behoud 

van de kathedraal. Het waren katholieken maar ook niet-gelovigen. Ik had 
nooit gedacht zoiets in Frankrijk te zien. Er bestaat blijkbaar een grote 

behoefte aan een relatie met het heilige, een relatie ook met de 
geschiedenis, met hetgeen ons vooraf gegaan is. De symboliek van de 

ingestorte torenspits die naar de hemel, naar het hiernamaals wees, sprak 
niet alleen katholieken aan. Veel niet-katholieken leken nu te ontdekken dat 

zij zich verbonden voelen met een cultuur en traditie die zij gewend waren 
onder vuur te nemen. Ik vond het ontroerend dat juist zij vroegen om 

diensten op het plein voor de Notre-Dame. De kerkelijke autoriteiten 
hebben dat heel goed begrepen, zij benadrukten dat de Notre-Dame van 

iedereen is, katholiek of niet. Het is waar dat nog maar zo’n 6% van de 
bevolking de Mis bezoekt, maar de aanblik van al die spontaan biddende 

mensen op straat drukt iets uit dat krachtiger is dan de ontkerkelijking.’ 
 

Een ander Joods geluid 

Jaap Hamburger: ‘Als Jood herken ik mij, net als vele andere Joden, geen 
moment in de Israëlische bezettingspolitiek van Palestijnse gebieden. Niet 

omdat ik het bestaansrecht van Israël ontken of betwijfel, maar omdat ik 
mij over het voort-bestaan van Israël ongerust maak, als het land de  

onderdrukking van de Palestijnen en de bezetting van Palestina niet opgeeft 
en zijn democratische en rechtstatelijke ka-rakter aan de wilgen hangt. Het 

Israëlische beleid bedreigt niet alleen ten diepste het Palestijnse bestaan en 
de Palestijnse natie, maar ook de geloofwaardigheid en houdbaarheid van 

internationale rechtsnormen en het humanitair oorlogsrecht, en uiteindelijk 
de staat Israël zelf. Het ‘onheil voor de joden’ komt niet van Maroc.nl, het 

komt van degenen die zich verschansen in een mentaal getto, die menen 
dat ‘wij’ staan tegenover ‘hen’ en dat Israël alleen staat tegenover de rest 

van de wereld.’ 
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Gebed van een asielzoekster 
Een Armeense asielzoekster moet zich al maandenlang dagelijks melden bij 

de vreemdelingendienst. Maar of ze in Nederland mag blijven kan niemand 

haar zeggen. In die slopende onzekerheid put ze kracht uit haar geloof: ‘Als 
ik bid, dan vraag ik nooit om een verblijfsvergunning. Nederlandse vrienden 

van de kerk doen dat wel voor mij. Maar ik bid alleen om Gods nabijheid. 
Als het moeilijk is, is dat niet het einde van de wereld, maar dan ervaar ik 

God nog dichterbij.’ Dat betekent voor haar niet dat ze zich zomaar neerlegt 
bij aardse ellende. ‘We weten niet wat Gods bedoeling is, maar ik vind 

onrecht heel erg.’ Daarom is ze actief in de ChristenUnie.  
 

Zegen 
Lode Caes, een augustijns geëngageerde diaken uit het 

Vlaamse Ieper schrijft: ‘Zegen verwerf je niet. Hij wordt je 
gegeven. En gezegend ben je vanaf het begin. Het 

betekent niet, dat alles je goed zal vergaan, je niet gaat 
dwalen. Het betekent wel dat God nabij is en blijft in de 

kronkels van het leven. Ondanks ons vaak ongepast 

handelen, gaat Hij met ons verder.’ 
 

 
Verzameld door Joost Koopmans, osa 

 
 

   
 

 



9 
 

 
 

Volg altijd de weg van je hart 

 

Anita 
 
 

Vanuit het Bestuur van de Geloofsgemeenschap  
 

Het bestuur heeft deze week weer digitaal vergaderd. Corona speelt ons 
toch nog steeds parten en maakt fysiek vergaderen risicovol. 

We hebben onze Augustinusviering geëvalueerd en kunnen tevreden terug 
kijken op een goede viering met circa 90 bezoekers en een goede sfeer bij 

de koffie. We hebben een paar kleine aandachtspunten die we voor een 

volgend keer mee zullen nemen. Het werd in ieder geval door heel veel 
mensen erg gewaardeerd dat we elkaar weer eens konden ontmoeten. 
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Vorige week is ook vergaderd met de pastores, jammer dat Dolf van der 
Linden hier niet bij kon zijn, omdat hij in quarantaine zat voor een corona-

besmetting in zijn omgeving (niet bij de augustijnen). Annelies Rosier was 

onze gastvrouw, haar huiskamer was groot genoeg voor dit gezelschap. 
Het was fijn weer eens bij elkaar te kunnen komen en de stand van zaken 

door te nemen. Er wordt gewoon doorgewerkt door de liturgiegroep met 
een rooster en teksten voor de boekjes: we kunnen dus van start als dat 

weer mogelijk is. In Glorieux worden in de week weer vieringen gehouden 
voor ongeveer 30 mensen. 

 
Deze week heeft het bestuur een gesprek met Glorieux om onze 

mogelijkheden te bekijken en wat de consequenties hiervan organisatorisch 
zijn. We kijken ook nog naar mogelijke alternatieven. In ieder geval willen 

we proberen een Allerheiligen/Allerzielen viering te houden. 
 

Het bestuur heeft het plan om onze kerkbezoekers te betrekken bij de 
komende besluitvorming en zal binnenkort via de mail en de Kerk-Krant een 

korte enquête rondsturen. 

 
We houden u op de hoogte en zijn nog steeds erg blij dat de Kerk-Krant  

een goed medium is om de contacten levend te houden. We verheugen ons 
over een enthousiaste redactie en voorgangers die ons iedere week weer 

van goede copy blijven voorzien. Ook onze website wordt goed gelezen. Fijn 
dat dit ook prima werkt als communicatiemiddel. 

 
Namens het bestuur van de geloofsgemeenschap, 

Carla Piscaer, secretaris 
 

 
 

“Ik geloof, omdat het tegen mijn verstand ingaat” 
                                                     Augustinus 


