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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Vruchten dragen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hier is een huis, eens gebouwd om mensen te verzamelen, hier is het 
boek met verhalen, eens gegeven om ons richting te wijzen. Daarom 
welkom wij allen, in de naam van onze goede God: Vader, Zoon en 

heilige Geest. Amen 
 
 

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

 

 

 

Met elkaar verbonden, verwach-
ten we dat wij allemaal goed zijn 
voor elkaar totdat het tegendeel 
is bewezen. 
Iedereen doet moeite om in hem 
of haar te blijven geloven.  
We verwachten van kinderen 
dat ze het goed zullen doen in 
het leven. 
We verwachten dat het ons 
allemaal steeds beter gaat. 
En zo kijkt God uit naar een 
goede wereld, waarvoor hij ons 
verhalen heeft aangereikt. 
Maar zal God met alles wat hij 
ons schenkt, goede vruchten 

kunnen oogsten? 
 

 

 

Het hangt allemaal van ons af. 
Bidden we in dit uur, 
dat Gods Rijk even openbreekt in ons 
midden. 

 
 

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

Eerste lezing: Jesaja 5,1-7 
Aan wie vertrouwt God zijn wereld toe? Aan ons? 
 

k wil zingen van mijn vriend, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. 
 

Mijn vriend had een wijngaard 
op een vruchtbare helling. 

Hij spitte hem om, 
verwijderde de stenen, 

en beplantte hem met edelwingerd. 
Hij bouwde er een wachttoren 

en kapte er ook een wijnpers uit. 
Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen, 

maar hij bracht slechts wilde bessen voort. 
 

Welnu, bewoners van Jeruzalem, mannen van Juda, doet uitspraak tussen 

Mij en mijn wijngaard. Wat kon Ik nog voor mijn wijngaard doen dat Ik niet 
heb gedaan? Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort, waar Ik 

verwachtte dat hij druiven zou dragen? Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met 
mijn wijngaard ga doen. Zijn omheining neem Ik weg, zodat hij kaal wordt 

gevreten; zijn muren verniel Ik, zodat hij vertrapt wordt. Een wildernis 
maak Ik ervan, hij wordt gesnoeid noch gewied, distels en doornen groeien 

er hoog, en de wolken verbied Ik hem met regen te besproeien. Ja, de 
wijngaard van Jahwe van de machten is Israëls huis, zijn bevoorrechte 

planten zijn de mensen van Juda. Hij hoopte op recht maar Hij zag onrecht, 
Hij zag geen betrachting van recht, maar verkrachting van recht.  

 
Vraag: Het lied van de wijngaard staat symbool voor de verhouding van 

God met zijn volk. Hoe verhoud jij je tot God? 
 

Evangelie: Matteüs 21,33-43  

Van wie verwacht God de vruchten van verbondenheid? Zijn wij dat? 
 

ezus zei tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
‘Luistert naar een andere gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die 

een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een 
wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan 

wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst 
gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst 

in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij 
mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop 

zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij behandelden 
hen op dezelfde manier. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de 

veronderstelling, dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de 
wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; 

I 

J 
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vooruit, laten we hem vermoorden en 
ons zijn erfenis toeëigenen. Ze grepen 

hem vast, wierpen hem de wijngaard uit 

en doodden hem. Wanneer nu de 
eigenaar van de wijngaard komt, wat zal 

hij dan wel met die wijnbouwers 
doen?” Ze antwoordden Hem:  “Hij zal 

die ellendelingen een ellendige dood 
doen sterven en zijn wijngaard zal hij 

aan andere wijnbouwers verpachten, die 
hem de opbrengst op de vastgestelde 

tijd zullen afdragen.” Toen sprak Jezus 

tot hen: “Hebt gij nooit in de Schrift 
gelezen: De steen die de bouwlieden 

hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen 
geworden. Op last van de Heer is dat 

gebeurd en het is wonderbaar in onze 
ogen. Daarom zeg Ik u, het Rijk Gods zal 

u ontnomen worden en gegeven aan een 
volk dat wel de vruchten daarvan 

opbrengt.”   

 
Vraag: Van God uit gezien staat de wijngaard voor de wereld. Hij verwacht 

dat wij goede vruchten dragen. Welke goede vruchten draag jij? 
 

Overweging: Dat wij toch niet vergeten waartoe 

wij zijn gemaakt. (GvL 553) 
 

Vandaag  gaat het opnieuw over de wijngaard, waarmee Gods wereldwijde 
rijk wordt bedoeld: de aarde en haar bevolking. Wij hebben de aarde slechts 

te leen gekregen, wij zijn de beheerders van Gods schepping. Op deze 
zondag houden we een tussentijdse evaluatie: hoe doen wij het als 

beheerders?  
 

Slechte pachters 
In de eerste lezing laat de profeet Jesaja Gods’ teleurstelling doorklinken 

over de mensen die van de aarde een zootje hebben gemaakt. Enkel wilde 
vruchten heeft de wijngaard voortgebracht, terwijl wij haar in pacht hebben 

gekregen om er een vruchtbare plek van te maken. De mensheid neigt er 

steeds weer toe om de aarde en haar bewoners als haar bezit te 
beschouwen. En Jezus heeft daarbij, in de parabel die we vandaag lezen, 

vooral het gezag op het oog: de hogepriesters, de oudsten en de Farizeeën. 
Zij kennen de Schriften en de oproep van de profeten tot gerechtigheid. 

Maar daar praten ze niet meer over. Ze hebben zich bevoorrechte posities 
verworven, het gaat hen om hun eigen macht. Daar hangen ze zó aan, dat 

ze geen oog meer hebben voor de mensen voor wie ze zijn aangesteld. Het 
lijkt er eerder op dat die mensen er zijn voor hen. In plaats van pachters 
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voelen ze zich eigenaars van de wijngaard en daarop geeft Jezus hen 
profetische kritiek.  

 

Tweedeling  
Het is een herhaling van zetten, heel de geschiedenis door. Mensen neigen 

er steeds weer naar toe de wereld en haar bewoners als hun bezit te 
beschouwen. Zo ontstaan er verschillen tussen rijken en armen, goeden en 

slechten, wij en zij: de vervloekte tweedeling waardoor samen leven en 
samen verder onmogelijk wordt gemaakt.  

 
Profeten  

Keer op keer, met eindeloos, bijna naïef geduld, stuurt God dan zijn 
profeten op pad om de mensen daar op aan te spreken, onrecht aan te 

klagen, het visioen levend te houden van een wereld waarin Gods 
bedoelingen wel werkelijkheid kunnen worden. De eeuwen door zijn 

profeten afgewezen en zelfs mishandeld. En nu, met Jezus, is die lijn op 
een dieptepunt gekomen. Hij, de zoon van de eigenaar, vat nog één keer 

alles samen wat de profeten gezegd en gedaan hebben. Hij is de laatst 

uitgestoken hand. En kijk: de pachters, de leiders van het volk slaan die 
hand weg. Ze wijzen ook deze profeet uit Nazareth af, omdat hun eigen 

macht op het spel staat. Ze deinzen voor niets terug en vermoorden hem!  
 

Verbijsterend 
Een verbijsterend verhaal, maar helaas maar al te herkenbaar. Zo gaat het 

namelijk ook in onze wereld. -Mensen beschouwen elkaar maar al te vaak 
als eigendom, als middel tot een doel. Voorbeelden genoeg: de een zwijgt 

de ander die niet in zijn kraam past, dood of pest hem dood. Net zo lang 
tot die ene er niet meer is, en de ander het alleen voor het zeggen heeft.- 

Dat doen mensen ook met  de aarde. De aarde vermoorden, er zo mee 
bezig zijn voor eigen gewin, dat velen onder rampen gebukt gaan. Dat kun 

je ook met God doen: Hem doodzwijgen. En tenslotte constateren dat je 
autonoom bent en denken dat je het alleen voor het zeggen hebt: een 

goddeloze samenleving. Zo doen de pachters: ze schakelen de tegenpartij 

uit en hebben het rijk alleen. ‘Na ons de zondvloed’.  
 

Pessimistisch?  
Een pessimistisch verhaal… Ja, maar de dreigende woorden op het eind: 

‘het Rijk Gods zal jullie ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel 
vruchten voortbrengt’ opent perspectieven. Wie is dat volk? Zijn dat de 

christenen? Is hij in hen opgestaan en vruchtbaar geworden ? Laten we 
bescheiden zijn, we kennen onze geschiedenis. Het hele verhaal van 

Mattheüs lezend, blijkt dat volk niet te bestaan uit zelfvoldane mensen die 
zichzelf zo goed vinden, maar uit randfiguren: tollenaars, hoeren en 

zwervers. Kortom: de niet-geslaagden, de laatsten, de mensen op wie 
wordt neergekeken. Ik zou er zelf niet opgekomen zijn! Maar Jezus kijkt 

door schijnheiligheid heen en beoordeelt zondaars niet op hun zwakke 
kanten. Zijn uitnodiging om met hem mee te doen geldt voor iedereen. 

Ieder mens is geroepen om vruchten voort te brengen. De zelfvoldanen die 
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met elkaar een ‘gesloten wij’ vormen kunnen daar niet tegen en slaan Jezus’ 
uitnodiging af. Maar bij mensen die door hen naar de rand zijn geschoven, 

het volk van de straat, slaat Jezus’ verkondiging wel aan. Zij volgen hem 

en dat bevrijdt hen van hun zonden.  
 

 
Het verhaal gaat door 

Zo groeit het koninkrijk met gewone alledaagse mensen: de laatsten 
worden eersten. Het zijn mensen die Gods’  Zoon wél nodig hebben. Het 

Rijk Gods zal ook aan ons gegeven worden: 
- als wij mensen niet als eigendom beschouwen, maar liefde en geduld voor 

elkaar opbrengen; 
- als wij niet naar willekeur beschikken over de aarde, maar onszelf zien als 

Gods medewerkers in het scheppingsverhaal; 
- als wij ook ons eigen lichaam en onze eigen talenten niet verkwanselen of 

alleen maar gebruiken voor eigen genot, maar inzetten voor elkaars geluk. 
Dan zullen wij vruchten dragen en brengen wij Gods koninkrijk dichterbij, 

tot geluk van onszelf en velen! 

 
Joost Koopmans osa 

 
Gebed  

 
Gij roept de mensen steeds opnieuw, 

met geduld wacht Gij ons antwoord af. 
Wij bidden: 

dat de drukte van alledag uw uitnodiging niet overstemt, 
dat uw roepstem niet vergeefs tot ons klinkt. 

Gij die groei en wasdom geeft aan de wijngaard van de wereld: 
wij hebben U nodig 

 
 

 

Begin door te doen wat nodig is, 
daarna wat mogelijk is, 

en plotseling doe je het onmogelijke. 
Franciscus van Assisi 
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LEKENPRAAT   XLIV 
 

Ware dit een carnavalskrant, dan zou deze column een soort jubileum-
exemplaar zijn. Het getal 44 is immers deelbaar door elf en derhalve zou 

deze in aanmerking komen voor een prinselijke onderscheiding. Maar omdat 
het hier om de Kerk-Krant gaat, is dit slechts het zoveelste schrijfsel dat 

aan mijn toetsenbord ontspringt. Zelfs in eerstgenoemde situatie zou er 
overigens weinig reden tot spontane vreugde zijn geweest nu de hele wereld 

nog altijd in de greep is van het vermaledijde coronavirus. Festiviteiten 
rondom de elfde dag van de elfde maand zijn immers allemaal afgelast. Wat 

zijn we met z’n allen het virus helemaal beu. Maar wat kunnen we, als we 
willen, toch nog steeds hoop putten dat het ooit overgaat en er een 

gedeeltelijke terugkeer naar het “oude normaal” mogelijk blijkt te zijn. 
Met opzet gebruik ik het woord “gedeeltelijk” omdat ik nog altijd een, 

weliswaar heel klein, doch vurig sprankje hoop heb dat er daadwerkelijk 
zaken die vóor de crisis zijn scheefgegroeid ten goede veranderd gaan 

worden. En dan denk ik met name aan de grootste misstanden in de huidige 

wereld. 
 

Waar te beginnen? Bij de klimaatverandering? Het milieu? De ongebreidelde 
bevolkingsaanwas? De groeiende kloof tussen rijk en arm? Of eén van de 

talloze andere problemen waar de mensheid in onze tijd mee worstelt? 
In menig opzicht, vrees ik, zijn we al weer op de oude voet verder aan het 

gaan. Auto’s razen weer als vanouds op de (snel)wegen, terrassen zitten 
weer overvol en de hang naar luxe en overdaad is even groot gebleven. Dat 

is niet de verandering waarop we vanuit christelijk perspectief hadden 
gehoopt. Daarin gaat het immers juist niet om  materiële zaken, maar om 

een zinniger invullen van ons bestaan, zuiniger omspringen met de aarde 
en het oog vaker richten op onze medemens. Vraag is hoe die boodschap 

uit te dragen nu de kerken steeds leger raken en nu als alternatief veel 
jeugd hun levensvisie bepaald ziet door dat wat oppervlakkige vloggers en 

negatieve drill-rappers hen dagelijks voorschotelen. 

 
Laatst las ik een opmerking dat we aan onze katholieke opvoeding van 

vroeger toch veel wijsheden en veel waardevols hebben overgehouden. En 
inderdaad hebben we heel wat goeds meegekregen wat tegenwoordig in 

scholing en opvoeding  onderbelicht lijkt te blijven. Begrippen als samen 
delen, respect en tevredenheid zijn er enkele van. 

Een beetje meer kennis van onze geschiedenis zou thans geen kwaad 
kunnen, dunkt me en zou daarnaast meer  polarisatie tegen kunnen gaan. 

De recente beeldenstorm, de eis in de Amsterdamse gemeenteraad tot 
wijziging van straatnamen en andere uitingen van gebrek aan historisch 

besef, doen vermoeden dat heel wat mensen geen idee (meer) hebben hoe 
ze gebeurtenissen uit het verleden moeten duiden. Wat als je te horen krijgt 

dat je excuses moet maken omdat je voorouders slaven hielden? Excuses 
aan wie? Zouden de roeptoeterende Akwasi’s in deze wereld weten dat er 

ook gruwelijke misdaden begaan zijn tegen  paters en  zusters in de missie 
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in de vorige eeuw? Of dat de tijdgeest van toen afweek van de onze en dus 
anders beoordeeld moet worden? 

 

Maar ook het recente verleden is onbekend. Dan kan het gebeuren dat 
jongeren in het debat over een nieuw pensioenstelsel in volle ernst durven 

beweren dat wij, babyboomers, ons hele leven al in grote luxe hebben 
doorgebracht en  dat er daardoor voor hen niets meer over blijft. Onze 

“luxe” die midden vorige eeuw bestond uit eén glaasje priklimonade op 
zaterdagavond, eventueel te delen met een van je broertjes of zusjes, een 

of twee stukjes speelgoed, jarenlang sparen alvorens iets te kunnen 
aanschaffen en op je pakweg twintigste voor het eerst een keertje op 

vakantie ergens op een nabije camping. 
Als je daar tegenover de millenium-yup  ziet die na zijn eigen van speelgoed 

uitpuilende kamer te zijn ontgroeid, een wereldreis maakt alvorens de 
wereld der volwassenen te betreden met zijn auto en huis met tuin en alle 

andere gadgets –ik wil alles en ik wil hetnu– (ik chargeer, ik weet het)  dan 
doemt de vraag op wie in zijn jeugd de meeste “luxe” heeft gekend. 

 

Onwetendheid aangaande geschiedenis kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als 
op een aantal scholen in dit land leraren niet meer durven ingaan op de 

Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog omdat  bepaalde groepen 
leerlingen –en hun ouders– daar niet van willen horen. 

Terwijl het door een gedegen kennis van onze geschiedenis  gemakkelijker 
wordt om zaken in het juiste licht te zien. Die kennis  kan leiden tot meer 

relativeringsvermogen, meer begrip voor de ander en dus tot meer 
tolerantie. Een vergelijking van de beperkingen door corona met de echte 

ontberingen van de Tweede Wereldoorlog zal dan niet meer zo snel gemaakt 
worden. Huidige problemen lijken dan immers kleiner. En het woord 

verdraagzaamheid brengt ons al dichter bij het eerder genoemde christelijk 
perspectief. 

Maar toch, als ik in de krant lees dat dezer dagen de organisator van een 
illegaal nachtelijk feest, ergens achteraf met honderden mensen op een 

kluitje, zijn handelwijze goedpraat omdat het hier zou gaan om een 

“primaire levensbehoefte” (sic!) dan sta ik bijna sprakeloos. En kan ik alleen 
nog bidden en hopen dat, jong en oud, met wederzijds respect voor wat ze 

belangrijk vinden in die fase van hun leven, toch vooral blijven 
communiceren wat er nodig is om de verder gaande polarisatie in onze 

maatschappij te stoppen. Want met het benadrukken van verschillen zijn 
we op de verkeerde weg. Met het blijven zoeken naar wat we gemeen 

hebben zal het waarschijnlijk prettiger samen toeven zijn, straks in het 
post-corona tijdperk.   

 
Gert Dirksen 
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KNIPSELS (3) 

 
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 3. 

 
Weerstand  

Teksten van de Vlaamse schrijver David van Reybrouck roepen momenten 
van verstilling, verwondering en schoonheid op. Ik citeer uit een column: 

‘In het prachtige Gertrudiskerkje te Workum (Friesland) las ik op een raam 
een citaat dat me opeens aangreep: Palma sub pondere crescit (een 

palmboom groeit onder druk). Wat me trof (ik had net enkele dierbaren 
verloren door een ongeval) was dat de zin dus aangeeft dat weerstand groei 

kan bevorderen. Mijn grootvader zei ook wel eens iets in die geest: ‘een 

tegenslag is ook een slag.’ Niet bang zijn voor weerstand, dat is een 
uitdaging. Volgens mij ligt geluk niet in de vermijding van lijden, maar in 

de aanvaarding daarvan. Een binnendoorweggetje naar geluk, het bestaat 
niet. Verdriet, ontgoocheling en pijn maken nu eenmaal deel uit van het 

leven; wie ze negeert, leeft in ontkenning. The only way out is through. En 
dat gaat niet vanzelf. Sommige mensen denken dat geluk iets is dat je 

overkomt, een soort euforische staat van ontroering. Ik geloof daar niet in. 
Het vergt inspanning –mentale inspanning- om, geconfronteerd met 

tegenslagen, niet verbitterd, verzuurd of rancuneus te worden. Veel dingen 
in je leven kies je niet, maar je kunt wel kiezen om er op een moedige 

manier mee om te gaan. Ook conflicten moet je niet vermijden, je moet ze 
aangaan, ze proberen op te lossen in plaats van ze weg te drukken. 

Misschien vind ik dit wel zo belangrijk omdat ik heel gevoelig ben voor 
spanningen. Als ik conflicten heb, krijg ik geen letter op papier.’ 

 

Ontdooien  
Een tekst van Jeanet Doornbos, die spelen ontwikkelt om kerkgangers aan 

te zetten tot gesprek, sluit hier wel op aan: ‘Veel mensen hebben een laag 
ijs om hun hart. Ze zouden hun vriesvak eens moeten ontdooien, want ijs 

met de smaak van verdriet zet zich vast. Verdriet van niet-gehuilde tranen 
verhardt. Mensen die hun innerlijke conflicten niet oplossen, die zich geen 

confrontaties gunnen met hun gevoelens, herken ik zo. Ze koesteren hun 
woede over anderen zodat ze hun eigen fouten en verdriet niet hoeven te 

zien. Ik huil bij tijd en wijle mijn hele vriesvak leeg. Daardoor ontstaat er 
ruimte, die plaats biedt voor wonderen en religieuze ervaringen.’ 
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Niet te makkelijk JA zeggen 
Op 4 oktober is het feest van St. Franciscus. 

Bijna alle heiligenverhalen (denk daarbij 

ook aan Augustinus) beginnen met een NEE 
tegen de roep van God. Maar wanneer ze 

zich dan tot God gewend hebben, zo vertelt 
plebaan Hein Jan van Ogtrop van de 

Haarlemse Bavokathedraal, is het ook echt 
JA, een ja dat ja blijft. ‘Ieder mens moet 

persoonlijk aan dat ja-zeggen toe zijn. Ieder 
mens begint als het ware alsof hij de eerste 

mens is en nog niemand eerder God 
antwoord heeft gegeven. Voor God kiezen is 

niet gemakkelijk, en het is tegenwoordig 
nog veel moeilijker dan vroeger. Het is 

minder vanzelfsprekend geworden, en dat is 
goed. Er zijn veel jonge mensen die de roep 

van God om vrede en recht heel goed 

verstaan en Hem antwoord geven door hun levenshouding en hun daden 
zonder dat ze aan kerkbezoek toe zijn. Een jongen in Amsterdam die altijd 

een goed misdienaar was geweest, kwam al jaren niet meer naar de kerk. 
Op een dag belde hij aan bij de pastorie: ‘Ik wilde even zeggen dat ik als 

ontwikkelingswerker naar Afrika ga om te helpen.’ We hebben voor hem 
gebeden de zondag voor zijn vertrek, al vond hij het –en dat vond ik wel 

jammer-  niet nodig zelf naar die mis te komen.’  
 

Nelson Mandela 
‘Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat als ik niet al 

mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, dat ik dan nog altijd 
gevangen zou zijn.’ 
 

Verzameld door Joost Koopmans osa 
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In memoriam Wim Sleddens 

Op zondagavond 27 september 2020 
overleed Wim Sleddens. Het ging al langere 

tijd niet goed met hem.  
Wim werd op 11 december 1934 in 

Bergeijk geboren. Na een oriëntatietijd bij de 
norbertijnen, benedictijnen en trappisten 

besloot hij in 1953 in te treden bij de 
augustijnen. Zelf zei hij hierover: ‘Toen heb 

ik het boekje De monniken van St. 
Augustinus van Hutjens1 in handen gekregen. 

Ik heb de hele Regel gelezen. In het begin 
stond het uitgangspunt waarom je bij elkaar 

bent: één van ziel en één van hart, op weg 

naar God. Toen dacht ik: dat is het! Dat is 
nooit meer verloren gegaan.’  

Na het noviciaat in Witmarsum volgde 
Wim de filosofieopleiding in Eindhoven. De 

provinciaal stuurde hem voor de theolo-
gieopleiding voor drie jaar naar Rome. Na het 

afronden van deze studie in Nijmegen werd Wim in 1960 in deze plaats door 
Mgr. Bekkers tot priester gewijd. 

Na enkele jaren verbonden te zijn geweest aan het vormingscentrum 
Vinea Domini (De wijngaard des Heren) in Witmarsum en zijn studie aan de 

universiteit van Nijmegen, zette Wim zich met hart en ziel in voor de 
gemeenschapsopbouw. Eerst als pastoor in Zeist en vanaf 1984 als 

bouwpastoor van de St. Agnes in Lindenholt te Nijmegen. Over deze periode 
zei Wim zelf ooit: ‘Wij hadden een slogan: Wij bouwen kerk in Lindenholt. 

Dat betekende niet een gebouw, maar wij bouwen aan een gemeenschap. 

Als je in een parochie werkt, dacht ik soms, je kunt de geest met je handen 
vastpakken.’ 

 Wim was gegrepen door de werken van Augustinus en eind jaren 
negentig begon hij aan een nieuwe vertaling van de Confessiones. In 2009 

werd zijn vertaling gepubliceerd. Ze ontving alom waardering. In 2001 werd 
hij tijdens het generaal kapittel in Rome gevraagd als assistent-generaal en 

zo kon hij zich onder meer inzetten voor de internationale augustijnse 
lekenbeweging. In Nederland stond hij aan de wieg van de Familia 

Augustiniana Nederland die veel aan hem te danken heeft. 
 Vanaf 2016 heeft Wim zich, na de sluiting van de Paterskerk, zeer 

betrokken getoond bij onze geloofsgemeenschap als voorganger en als 
deelnemer aan het pastoresoverleg.  

Dat Wim moge rusten in vrede. 
 

Frans Savelkouls 

 
1 Valentinus Hutjens OESA, De monniken van St. Augustinus (Heemstede 1948)  
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De Steen waar alle andere zich aan meten 
 

 

 

Aan de voet van de Tempelberg te Jerusalem ligt nog steeds een werkelijk 

gigantische bouwsteen, die mogelijk wordt geroemd in psalm 118, regel 22:  

‘De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen 
geworden”.  

 
Mijmerend over die bouwopdracht uit de tijd van Herodes de Grote vraag ik 

me af: Waarom zou de Westelijke Steen door de bouwers destijds zijn 
afgekeurd? Waarschijnlijk was het basismateriaal in de steengroeve ter 

plaatse van juist dit éne blok aanzienlijk harder dan normaal. Verder 
opdelen in meerdere kleinere stenen was onmogelijk. Links laten liggen was 

zonde, omdat dergelijk uitzonderlijk sterk materiaal wél heel kostbaar is. 
Maar, moeten ze gedacht hebben, hoe gingen ze nu zo’n massief zwaar blok 

van 13,6 bij 4, hoog 3 meter, omhoog verplaatsen van de laag gelegen 
steengroeve naar de bouwplaats? Maar, het is blijkbaar tóch gelukt!  ‘Van 

de Here is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen’. 
 

Anita van der Kam 

 


