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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 31 ivm coronacrisis          11 oktober 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 

Een feestmaal voor alle mensen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Een bruiloftsfeest, een gedekte tafel met een beker wijn, een groene 
weide en vredig water, al deze beelden drukken Gods zorg voor mensen 

uit. 
René Hornikx 

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

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 
 

 

Iedereen is welkom in het huis van 

God, en allen zijn wij door God 

uitgenodigd. 
We worden uitgenodigd voor een 

feestmaal. Wie wil deelnemen, moet 
bereid zijn, zijn eigen akker en zijn 

eigen handel te verlaten. Eten en 
drinken aan deze tafel houdt in dat je 

deel hebt aan een alomvattend 
visioen: deze maaltijd is bestemd 

voor alle volkeren. Aanzitten aan deze 
maaltijd houdt ook in, dat je mag 

aanzitten aan een welvoorziene dis 
met uitgelezen spijzen en belegen 

wijnen, die God bestemd heeft voor 
alle volkeren. Iedereen is welkom aan 

deze tafel. 

 
Maar wat gebeurt er als je gasten niet 

komen? Je voelt je in de steek 
gelaten, verdrietig, misschien verne-

derd.  
 

 

 
 

En als je zelf wordt uitgenodigd op Gods 
bruiloftsfeest? Wat doe je dan?  

 
Mogen we kracht vinden 

om op de uitnodiging van God in te gaan, 
om straks, mee te werken aan het verbond 

van God met ons. 
 

 

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

Eerste lezing: Jesaja 25,6-10a 

De dag waarop God een feestmaal houdt, is er een van afrekenen en van 

vreugde. 
 

ahwe van de legerscharen richt op deze berg voor alle volken een 

feestmaal aan met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen 
wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde wijnen. Op 

deze berg verscheurt Hij de sluier die over alle volken ligt, de floers die alle 
naties bedekt. Jahwe de Heer vernietigt de dood voor altijd, Hij veegt de 

tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk 
uit: Jahwe heeft het gezegd! Op die dag zal men zeggen: Dat is onze God. 

Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. Dat is Jahwe, op wie wij 
hoopten; laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft 

gebracht. Want op deze berg rust de hand van Jahwe.  
 

Vraag: God nodigt je voor een feestmaal. Wat doe je? 

  
Evangelie: Matteüs 22,1-14 

Als we geen tijd hebben, zullen we de Heer nooit ontmoeten. 
 

ezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: 

“Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor 
zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de 

bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij 
andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn 

maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat 
gereed. Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, 

gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De 
overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu 

ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars 
ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: 

Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 

Gaat dus naar de drukke verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt tot 
de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die 

zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met 
gasten. Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, 

merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. En hij 
sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder 

bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de 
koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem 

buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn 
geroepen maar weinigen uitverkoren.”  

 
Vraag: We zijn uitgenodigd. Wat is de juiste manier om op de uitnodiging 

in te gaan? 

J 

J 
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Overweging 
 

Vandaag een iets andere vorm van de evangeliemeditatie, namelijk als 
Lectio Divina. Dat is een al oude methode om de tekst diep te laten 

doordingen in je hart en dan in de groep samen te overwegen. Het is dus 
een groepsgebeuren, ook nu in een klein groepje. 

 
Het evangelie van vandaag biedt vele mogelijkheden. De koning geeft een 

bruiloftsfeest voor zijn zoon. Dat moet een zeer sympathieke vader zijn. 
Maar gaandeweg ontpopt hij zich toch als een wrede tiran. 

We weten daar geen raad mee. Het bruiloftsfeest is natuurlijk een prachtig 
gegeven voor een nadere beschouwing.  

Alle eeuwen door is de bruiloft als het grootste feest tussen mensen 
ervaren. De vreugde, de eenheid, de verbondenheid van allen, de blijdschap 

en vele andere gevoelens raken het fundament van ons mens-zijn. We 
praten even over de verschillen met nu. De show, de uiterlijkheden en het 

al of niet standhouden van de verbintenis.    

 
Eeuwen door is de hemel de plaats waar na de dood de mens bij God is als 

een bruiloftsfeest voorgesteld. Dat geeft vele uiteenlopende belevingen. 
Wie gelooft in de hemel? Hoe moet je dat zien? De oude voorstellingen zijn  

wellicht te sprookjesachtig? Maar er moet iets zijn. Hoe simpel dat iets ook 
klinkt. Bij God in rust, in vrede, in gebprgenheid. Zo buigen wij voor het 

grote mysterie van God die bestaat en geen mens laat vallen in een duistere 
afgrond. Dat geloven we. We herhalen dat het evangelie een uitnodiging is 

om bij God te komen. Daar moet je dan wel wat voor doen.  
Maar als je altijd als een beest of een bruut hebt geleefd? Laten wij maar 

niet oordelen    
 

Het bruiloftskleed biedt de groep ook vele mogelijkheden om je geloof te 
delen. Kun je het bruiloftskleed op één lijn zetten met het doopkleed dat 

elke dopeling omgehangen krijgt bij het doopsel? Het witte kleed van het 

licht van het nieuwe leven, van de verrezen Heer wordt zo als een puur iets 
gegeven.  

 
De man die niet voor de bruiloft gekleed was, wordt buitengeworpen. Wat 

is er met die man gebeurd? Heeft hij zich slecht gedragen? Is hij een 
zondaar? En zijn de andere bruiloftsgasten allemaal brave mensen? Eerlijk 

gezegd weten we in de groep hier niet zo goed weg mee. Ons doopkleed, 
ons bruiloftskleed raakt wel beschadigd gedurende ons leven. Ook wij 

maken fouten, ook wij beschadigen anderen en onszelf. In ons 
bruiloftskleed zitten gaten en rafels. Als we ruiterlijk erkennen dat we 

ondanks het hagelwitte doopkleed er toch scheuren en gaten in zien, dan 
zeggen we tegelijkertijd dat we verlossing nodig hebben. Dan is het hard 

nodig dat Jezus met zijn vergeving, met de werkzaamheid van zijn kruis bij 
ons komt wonen. De man zonder bruiloftskleed had dat niet eens in de 

gaten.  
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De apostel Paulus spreekt ook vaak over de nieuwe mens die door het 
verlossingswerk van Jezus is bevrijd.  

Leven is een bruiloftskleed van goede werken weven en sterven is getooid 

met dit kleed voor God verschijnen.    
 

Dolf van der Linden osa 

 

Die profetieën van Jesaja zijn wel heel erg actueel 

 
Prachtige uitleg van het evangelie, wat was ik erin getuind toen ik 

edelwingerd las als een soort sierdruif die wel geen vruchten zou dragen 
(!), en de beklemmende gedachte  Jezus te zien als de laatste die naar de 

arbeiders gestuurd wordt door de eigenaar van de wijngaard…... Zo kom je 
wel heel dicht bij de gevoelens die Jezus benauwd zullen hebben tijdens zijn 

leven in de omgang met de machthebbers in de synagoge…… 
 

Wat een dijk van een krant, echt de moeite waard om hem van a tot z 
aandachtig te lezen. Weer zo’n mooie toevoeging van Anita, prachtige 

knipsels en dan Gert met de frustraties van nu. Gert, dank je wel, want 
niet-van-het-vak zijnde kost dat veel tijd. Ik hoop dat je er ook de 

voldoening uit haalt als je ziet dat zo’n stuk mensen in beweging kan 

brengen. 
 

Mijn gedachten blijven hangen bij de conflictueuze sfeer die er is ontstaan 
in de media en op straat. Zoals Van Reybroek ben ik ook overgevoelig voor 

spanningen want die maken onrustig. En praten helpt, schelden doet dat 
niet, daardoor worden standpunten juist verhard. 

 
We leven in een liberale democratie en dat betekent dat je rekening 

houdend met minderheden in goed vertrouwen de leiding overlaat aan de 
gedelegeerden en solidair bent met de maatregelen die zij nemen; je mag 

het laten weten als je het er niet mee eens bent, maar er moet wel 
vertrouwen en rust zijn om het uitgestippelde beleid uit te voeren. Zo niet 

dan dreigt anarchie of erger. 
Ik denk dat het probleem zich alleen in der minne laat versoepelen door 

een natie-breed gesprek tussen de generaties.  

 
En ik denk dat dat van Rutte en de nationale media uit moet gaan, hij kan 

dat als geen ander, want hij ziet altijd dat er mogelijkheden zijn voor het 
aanschuiven van jongeren aan de overlegtafel. 

Vaak is gehoord worden en je verdiepen in het standpunt van de 
tegenstander  een stuk van de oplossing.  

 
Dank je wel redactie. Hartelijke groet, 

 
Mary van de Lisdonk 
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Herinneringen uit een Roomse jeugd (2) 
 

Eerste communie 
 

11 mei 1958. ”Hoe blij ben ik vanmorgen 
al heel vroeg opgestaan, met vurig groot 

verlangen naar Jezus toegegaan”. Zo 
luidde de tekst op de achterzijde van het 

prentje waar ik op de andere zijde prijkte 

met overhemd, strikje en een mooie 
bloem in het revers. Aan die elfde mei was 

al heel wat voorafgegaan. Het kopen van 
een geschikte outfit voor dit bijzondere 

moment in mijn jonge leven. De gang 
voor het prentje naar fotograaf de Winter 

in de Orchideeënstraat. En het eindeloos 
oefenen in de kerk met kapelaan van Eijl. 

Op welke kerkbank moest je 
plaatsnemen?  Wanneer mocht je naar 

voren komen?  Hoe moest je knielen op 
de communiebank? En hoever je tong uit 

steken wanneer de hostie werd 
aangereikt?  Eindelijk brak die dag dan 

aan. Het was in mijn herinnering stralend 
weer. Voor het eerst zonder ontbijt naar 

de kerk. Nuchter zijn was heilige plicht. Het verliep gelukkig allemaal zoals 

gepland. En toen snel naar huis. Want daar was het feest. De hele dag. Met 
mama  en papa, mijn broer en zussen en opoe die bij ons inwoonde zoals 

dat toen heette. Alle ooms en tantes, ik had er nogal veel, kwamen en ook 
nog neven en nichten. Limonade en taart en ’s middags de bij ons op dit 

soort feesten gebruikelijke door mijn moeder gemaakte  overheerlijke 
koude schotel. ’s Avonds de gekregen guldens en rijksdaalders tellen. Ach, 

dat katholieke geloof leek zo gek nog niet….. 
 

Harrie Meelen 
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KNIPSELS (4) 

 
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 4. 

 
Hou er de moed maar in! 

Niet iedereen leest TROUW. Vorige week kwam dit dagblad met wijze raad 
nu er, met de tweede golf van de coronacrisis,  ook flink wat somberheid 

door het land spoelt. Ik heb de raadgevingen uitgeknipt voor de lezers van 
DE KERKKRANT. Allereerst vertelt een filosoof het volgende verhaal: 

‘Psychologen zetten eens bij wijze van experiment drie groepen mensen 
onder aan een berghelling. De mensen uit de eerste groep stonden er in 

hun eentje. De mensen uit de tweede groep mochten een vriend 

meenemen, en aan de derde groep werd gevraagd om aan vrienden te 
dénken. De groepen kregen de vraag: hoe steil denk je dat de helling is? 

De eerste groep, die er alleen voor stond, schatte de berg het steilste in.’ 
Uit dit experiment kunnen we de les trekken dat het leven minder zwaar 

lijkt wanneer je mensen om je heen hebt die je steunen. En uit dit 
experiment blijkt ook dat het niet de situatie is die ons verwart, het zijn 

onze denkbeelden erover. Kijk daarom naar wat er ondanks de beperkingen 
nog wel kan. Een positieve blik helpt de deprimerende gevoelens en de 

sombere uitzichten af te zwakken.  
 

De monnik en hoogleraar Thomas Quartier zegt dat het positieve zelfs 
gevonden kan worden in de beperkende maatregelen zelf. Neem het 

thuiswerken. ‘Je in je eigen huis terugtrekken hoeft niet zonder meer 
negatief te zijn. Het kan ook een weldaad zijn. Maar natuurlijk, dat is lastig. 

Tijdens de lockdown zeiden mijn studenten: ik heb zeeën van tijd en ik 

verzuip erin. Mijn advies: eerbiedig de getijden van de dag. Markeer de 
ochtend, middag en avond, door op gezette tijden een eindje te wandelen 

of te mediteren. Dan kunnen er momenten van bezinning ontstaan. En zie 
de ruimte die er in je agenda ontstaat als vrijheid, als een kans om nog 

eens goed te kijken naar de prioriteiten die je stelt. Als dat eerder in de 
lockdown niet is gelukt zie deze beperkingen dan als een herkansing.’ 

(wordt vervolgd) 
 

Uit het dagboek van een clown 
Als contactclown in de zorg probeer ik met mimiek, beweging en geluid in 

verbinding te treden met kwetsbare medemensen als dementerenden, 
mensen met een verstandelijke beperking, zieke kinderen en kinderen met 

een beperking. Mensen die niet of niet meer in staat zijn op de gangbare 
manier te communiceren. Ze mogen helemaal zichzelf zijn en ik heb geen 

vooropgezet plan, maar kijk wat er op dat moment is en kan ontstaan. Dat 

kan mooi, subtiel of uitbundig spel zijn, samen dansen of zingen, gek doen 
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of juist samen stil zijn. Niets hoeft, alles mag, als er maar verbinding is, 
want die verbinding geeft zin aan wat ik doe. Een clown mag zijn impulsen 

volgen, doen wat in zijn hart leeft. Alles wat ik voel is goed en mag er zijn. 

Dat uit ik in beweging en geluid. Als ik boos ben, laat ik dat zien en horen 
door met mijn voeten te stampen en te grommen. Als ik verdrietig ben 

maak ik mezelf klein en schok met mijn schouders en laat mijn verdriet in 
gejammer naar buiten. Als ik blij ben, dans en huppel ik en zing daarbij. Op 

zulke momenten stroomt het in mij. Mijn lichaam is één geheel, sterker nog, 
mijn lichaam en ziel zijn één geheel. En nog sterker: doordat alles er mag 

zijn en ook mijn oordelen over de ander verdwijnen, voel ik mezelf één met 
mijn omgeving, met de ander. Het mooie van clown zijn is dat ik me veel 

jonger voel. Alles mag, dus ik word niet gehinderd door gedachten dat ik 
op mijn 60e bepaalde dingen niet meer mag doen, zoals rollebollen over de 

grond. Als ik bij kinderen speel, doe ik dat regelmatig. Terwijl ik normaal 
gesproken, als mens, best wel stijf ben, blijk ik als clown ineens een 

souplesse te bezitten waar ik van opkijk. Jeetje, wat voel ik me dan jong. 
En energiek. Het zijn van clown geeft mij zin, omdat ik blij word als ik zie 

dat anderen blij van mij worden. Het geeft voor mij zin als ik door alle 

buitenkant heen de weg naar de ziel en het hart van de ander kan vinden 
en er verbinding ontstaat met een ruimte die groter is dan de ander en ik 

bij elkaar. Als we het gevoel hebben dat we samen deel uitmaken van een 
groter geheel.  

 
Niet te rechtlijnig a.u.b. 

Op de dag dat bisschop Eijk tot kardinaal werd verheven (in 2012) 
verscheen er een brief van Gerard de Korte (toen nog bisschop van 

Groningen) en Paul van Geest, Augustinuskenner. Eijk staat er om bekend 
dat hij zulke harde eisen stelt aan gelovigen en voorgangers, dat velen van 

hen afhaken en er nog maar een kleine schare overblijft, en dan ook nog 
niet eens de meest warme en waardevolle. De Korte en van Geest schrijven 

dat kerkvader Augustinus, meer dan zestien eeuwen geleden, het gevaar 
zag van een al te rechtlijnige opvatting van orthodoxie. Wanneer de leiding 

te hoge eisen stelt aan de gelovigen, zal de kerk bevolkt worden door 

neurotici, zo waarschuwde Augustinus.  
 

Eet u mee?  
Aan de wereldberoemde kookboekenschrijfster Claudia Roden werd 

gevraagd: ‘zijn mensen weleens nerveus als ze u te eten vragen?’  ‘Als dat 
zo zou zijn, kennen die mensen mij niet goed genoeg’, reageert Claudia. 

‘Dat iemand voor je wil koken , is voor mij een blijk van liefde, van 
verbondenheid. Iemand doet moeite voor je, dat is bijzonder. Het zou 

werkelijk niet bij me opkomen om dan te zeggen: dit had wel wat pittiger 
gekund.’ 

 
Joost Koopmans osa 

 

 



8 
 

Feestelijke gastvrijheid 
 

 

Dit gedicht van Guido Gezelle doet me denken aan Maria, de zus van Martha, 
die luisterend aan de voeten aan Jezus gezeten, zich laat trakteren op ‘het 

beste deel’. Als ware zijzelf de gast en Jezus de gastheer.                 Anita                               
 

O, Wilde en onvervalschte pracht  der blommen, langs den watergracht! 

Hoe geren zie 'k u, aangedaan  zoo 't God geliefde, in 't water staan! 

Geboren, arg- en schuldeloos, daar God u eens te willen koos, 

daar staat ge: en, in den zonneschijn, al dat gij doet is blomme zijn! 
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Nieuwe encycliek: Fratelli Tutti 

Op de feestdag van de H. Franciscus ondertekende paus Franciscus zijn 

nieuwe encycliek Fratelli Tutti. Deze titel verwijst naar een uitspraak van 

de heilige: we zijn allen broeders (en zusters natuurlijk). 

Onderstaand enkele citaten uit deze rondzendbrief die zijn ontleend aan 

de website van de Order der Dominicanen. 

 

Overal verspreiden zich donkere wolken over een gesloten wereld 

(hoofdstuk 1). Overal langs de wegen liggen gewonde mensen, verworpen 
en verlaten. De donkere wolken brengen de mensheid in verwarring, 

eenzaamheid en verlatenheid. 

 
Als we onderweg een gewonde vreemdeling tegenkomen (hoofdstuk 2), 

kunnen we twee dingen doen: voorbijlopen of stoppen om te helpen. Het 
type mens dat we zijn en het type politieke, sociale of religieuze groep 

waartoe we behoren bepaalt onze reactie. 
 

God is universele liefde en zo lang we daarin delen zijn we geroepen tot 
universele broederschap. Dat betekent: openheid voor iedereen. Er zijn 

geen ‘anderen’, geen ‘zij’, er is alleen ‘wij’. We willen, met God en in God, 
een open wereld (hoofdstuk 3), een wereld zonder muren, zonder grenzen, 

zonder afgewezen mensen, zonder vreemden. 
 
https://dominicanen.nl/2020/10/er-zijn-geen-anderen-geen-zij-er-is-alleen-wij/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dominicanen.nl/2020/10/er-zijn-geen-anderen-geen-zij-er-is-alleen-wij/
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Jubileumviering  ’40 jaar oecumenische diensten’  

van De Kapel op zondag 4 oktober 
 

Sinds 1960 werden er katholieke en protestantse diensten voor studenten 

gehouden in de kapel van het vroegere Augustinianum aan de Kanaalstraat. 
In 1980 werden de vieringen samengevoegd tot één oecumenische dienst 

onder de vlag van de Eindhovense Studenten Kerk.  Activiteiten gericht op 
studenten zijn hierbij ondergebracht bij TINT, die van de brede 

oecumenische geloofsgemeenschap bij ‘De Kapel’.   
Sinds de overname van Mariënhage door DomusDela, vinden de vieringen 

plaats in de Johanneskerk aan de Mercuriuslaan. Aangezien deze kerk 
aangesloten is op ‘Kerkdienst gemist’, kunnen de bijeenkomsten, die al 

weer sinds enkele maanden gehouden worden, ook livestream gevolgd 
worden of achteraf worden afgespeeld (zie website : kapel-eindhoven.nl). 

 

Afgelopen zondag vond (in strikte corona-opstelling) een jubileumviering 
plaats onder het Thema:  De Kapel, plek voor ontmoeting en zingeving 

geinspireerd door het Evangelie, waaraan behalve leden van deze 
geloofsgemeenschap ook vertegenwoordigers van andere groeperingen uit 

de regio (Augustinusgemeenschap, OASE, RvK) deelnamen. Totaal 
ongeveer 50 personen en vele volgers op het internet. 

 
Op een feestelijke dienst met gebed, liederen, lezingen en stilte-momenten, 

(en na een korte pauze) volgden er terugblikken van kapelgangers op 
succesvolle activiteiten in het verleden, videoboodschappen en getuige-

nissen van visie en vooruitblik op de toekomst door vroegere en huidige 
voorgangers. 

 
Een inspirerende jubileumbijeenkomst, die voelde als een aansporing tot 

meer verbinding tussen de geloofsgemeenschappen in de regio, ook al zal 

dat vanwege corona voorlopig vooral virtueel via internet zijn. 
 

Wim van den Heuvel 
 

 


