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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
 

Op de vijfde zondag van onze pelgrimstocht naar Pasen zijn we met elkaar 
verbonden in de naam van God, die ons nabij is, Jezus zijn Zoon die ons 

vrede brengt en de heilige Geest die ons enthousiast maakt en aanvuurt. 
Amen. 
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Daar zijn waar Jezus is 
 

Als er iets bij het leven hoort, dan is 

het wel sterven. Sterven is leren 
loslaten, dat leren we elke dag een 

klein beetje. Eigenlijk is leven een 
proces van leren sterven aan onszelf 

om ruimte te geven aan anderen. 

Geloven is in feite niets anders dan 
leren loslaten en leren vallen, erop 

vertrouwen, dat we worden opge-
vangen, opgevangen in de armen 

van God. 
 

Kijken we naar Jezus dan zien we 

dat hij zich niet zo druk heeft 
gemaakt om zijn eigen leven. Hij 

heeft zich druk gemaakt om kleine 
en kleingemaakte mensen. 

 
We worden vandaag uitgenodigd tot 

bezinning en inkeer. We worden 
uitgenodigd te kijken naar onszelf en 

om los te laten en in te gaan op de 
roepstem van een medemens. 

 
In de roep van de medemens, horen 

we de roepstem van God. God roept 
ons tot gemeenschap die niet 

ophoudt te sterven aan zichzelf om 

anderen te laten leven. God neemt 
geen leven bij ons weg, maar hij 

delft nieuw leven op. 
 

Dan vinden we de weg naar nieuw 
leven, de weg naar Pasen. 

 
René Hornikx 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Jeremia 31,31-34 
Jeremia spreekt vandaag woorden van hoop voor mensen in ballingschap. 

Woorden die opklinken uit de prachtige passage over het nieuwe verbond. 

 
r komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël en Juda 

een nieuw verbond sluit; geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen 
gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te 

leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester 
was - godsspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de 

toekomst met Israël sluit: Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in 
hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand 

een ander nog voor te houden: `Leer de Heer kennen.' Want iedereen, 
groot en klein, kent Mij al - godsspraak van de Heer -. Ik vergeef hun 

misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden. 
 

Vraag: De tien geboden zijn op steen gegrift. Buiten ons. Hier schrijft God 
zijn leefregel in je hart. Leef je naar die wet, naar Gods leefregel? 

 

Evangelie: Johannes 12,20-33 
Drie woorden zijn belangrijk in het evangelie van vandaag: het woord over 

de graankorrel, het woord over ‘zijn leven verliezen’ en de oproep tot 
navolging. 

 
nder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter 

aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van 
Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: 'Heer, wij zouden Jezus graag 

spreken.’ Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten 
Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus antwoordde hun: 

‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 

hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven 
bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten 

eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; 

waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de 
Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red 

Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen. Vader, 
verheerlijk uw Naam!’ Toen kwam er een stem vanuit de hemel: 'Ik heb 

Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.’ Het volk dat erbij 
stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een engel 

heeft tot Hem gesproken.’ Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij was die stem, 
maar om u. Nu heeft er een oordeel over deze wereld plaats, nu zal de vorst 

dezer wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn 
omhooggeheven, zal Ik allen tot Mij trekken.' Hiermee duidde Hij aan, 

welke dood Hij zou sterven. 
 

Vraag: ‘Als de graankorrel niet sterft brengt hij geen vrucht voort.’ Wat 
betekent deze zin in je leven? 

 

E 

O 
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Overweging  
 

Er is een nieuwe trend merkbaar in de Westerse wereld, namelijk 
minimalisme. Misschien hebt u er al wel eens van gehoord. Het idee van 

deze levensstijl is dat je met zo min mogelijk spullen door het leven gaat. 
Sommige minimalisten bezitten slechts één broek, één trui en één paar 

sokken. Al hun bezittingen passen in een kleine koffer. Anderen wonen in 
een Tiny House, ook zo’n concept dat steeds populairder wordt. Kleine 

huisjes van maximaal 50 vierkante meter. En in deze tijd van zoveel 
mogelijk spullen om je heen verzamelen, is het revolutionair. Wij kenden 

allemaal natuurlijk allang de eerste minimalist: Jezus! Als er iemand was 
die geen belang hechtte aan spullen of een mooi huis, dan was hij het wel. 

Laat je aardse bezittingen toch los, zegt Hij. Ook vandaag worden we daar 
weer tot opgeroepen. 

 
Jezus gaat zelfs nog een stapje verder dan simpelweg ontspullen. Je zou 

niet  alleen je spullen los moeten laten, maar zelfs je eigen leven. Radicaal. 

Maar hoe doen we dat eigenlijk? Ons eigen leven loslaten? Het is een mooie 
vraag om in deze veertigdagentijd mee bezig te zijn. De tijd waarin we 

proberen om, daar heb je het weer, te minimaliseren. Sober eten, 
weggeven van wat we niet nodig hebben en een simpeler leven leiden. En 

het kan soms verrassend zijn hoe fijn en licht dat aanvoelt, zo’n 
minimalistisch leven. Het scheelt een hele hoop energie als je alle 

overbodigheden uit je leven schrapt en je je aandacht richt op wat er echt 
toe doet.  

 
Even terug naar de 

vraag: hoe kunnen we 
ons eigen leven 

loslaten? Hoe kunnen 
wij als een graankorrel 

sterven in de aarde en 

opnieuw geboren wor-
den? Moeten we daar-

voor letterlijk sterven? 
Of bedoelt Jezus mis-

schien iets anders? Het 
heeft ook te maken met 

dat nieuwe verbond, uit 
de eerste lezing. God 

grift Zijn wet in het hart 
van Zijn volk, Hij sluit 

een nieuw verbond met 
hen. En de mensen 

mogen weer beginnen 
met een schone lei. Zij 

krijgen de mogelijkheid 

 
De Graankorrel, een impressie van onze creatieve Anita  
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om een nieuw leven te beginnen. Ze zijn als het ware gestorven, hebben 
hun oude gewoontes en fouten van zich afgeschud en zijn tot nieuw leven 

opgestaan om weer vruchten te kunnen dragen. 

 
Sterven hoeft dus niet alleen letterlijk dood gaan te betekenen. Al is dat 

misschien wel het eerste waar we aan denken. Het moment waarop we 
afscheid moeten nemen van onze dierbaren die de overgang maken naar 

het eeuwig leven. En het definitieve einde van ons eigen leven hier op 
aarde. Sterven heeft in de Bijbel en in ons leven ook een hoop andere 

betekenissen. Die zien we terug in de lezingen van vandaag. We kunnen 
spiritueel gezien herboren worden. Als we na een donkere periode het licht 

weer zien. Als we Gods aanwezigheid weer kunnen voelen in ons hart. Als 
we na een lange tijd de liefde weer kunnen voelen in de mensen om ons 

heen. Als je ogen weer open gaan en je nieuwe dingen ontdekt. Misschien 
voelen we ons wel herboren als de vastentijd achter ons ligt en we Pasen 

vieren.  
 

Zo is leven en sterven verweven met ons eigen leven, met de dingen van 

alledag. Het is loslaten en omgaan met veranderingen. We zijn altijd in 
beweging, of we nu willen of niet. Mensen komen en gaan. Worden geboren 

en sterven. Ze maken keuzes die wij misschien moeilijk vinden of waar we 
niet achter staan. Pas als we het idee loslaten van hoe wij vinden dat 

anderen moeten leven, kunnen we echte liefde voelen voor die ander. Net 
als Jezus. Die keek niet of iemand goede keuzes had gemaakt in zijn ogen, 

daar maakte hij zich niet druk om. Hij zag de mens, van aangezicht tot 
aangezicht. Misschien moeten we dat deel van onszelf laten sterven, dat 

deel dat alles onder controle wil houden en wil proberen om overal invloed 
op uit te oefenen. Misschien is dat ons eigen leven loslaten. Onze eigen 

ideeën en oordelen loslaten om ruimte te kunnen maken voor iets veel 
mooiers, iets dat veel meer waarde heeft, namelijk: onvoorwaardelijke 

liefde. Er vrij en grenzeloos zijn voor de ander. 
 

Sterven klinkt dan zo gek nog niet. Loslaten, ontspullen, sober leven, het 

leidt allemaal naar hetzelfde doel: terug gaan naar de kern. Je ideeën en 
oordelen opzij zetten om oprecht en onvoorwaardelijk lief te kunnen 

hebben. Dat is waar Jezus ons toe wil aanzetten. Dat is de stem van God 
die we kunnen horen in ons hart. Dat is onze ware bestemming hier op 

aarde. En daar mogen we aan werken, iedere dag van ons leven. Nu krijgt 
het onze bijzondere aandacht in deze veertigdagentijd. Zodat wij groeien in 

liefde en nog mooiere mensen mogen worden. 
 

Marleen Kremers, pastoraal werkster 
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Kardinale zaken 
 

Nederland, of beter gezegd het huidige Nederlands grondgebied, heeft 
zeven kardinalen voortgebracht: Adriaan Florenszoon Boeijens (de latere 

paus Adrianus VI), Willem van Enckevoirt (in een recent artikel in de Kerk-
Krant door Michiel Verweij beschreven), Wilhelmus van Rossum, Johannes 

de Jong, Bernardus Alfrink, Johannes Willebrands, Adrianus Simonis en 
Wilhelmus van Eijk. Over de meesten van hen zijn in het verleden 

biografieën verschenen en daar zijn/worden er twee aan toegevoegd. Eind 
vorig jaar verscheen Johannes Willebrands, een leven in gesprek en 

volgende maand zal een biografie over Wilhelmus van Rossum het licht zien. 
 

Voor geïnteresseerden in de recente Nederlandse 
kerkgeschiedenis is Johannes Willebrands, een 

leven in gesprek bepaald een aanrader. De auteur 
Karim Schelkens (1977) heeft een zeer lezens-

waardig boek geschreven over een man die voor 

de wereldkerk van grote betekenis is geweest. 
Voor de Nederlandse Kerkprovincie was zijn rol 

minder prominent. 
Johannes Willebrands, in 1909 in het West-Friese 

Bovenkarspel geboren, was een man van de 
dialoog. Voordat  hij in de jaren vijftig naar Rome 

vertrok, heeft hij zich in Nederland als voorzitter 
van de St. Willibrordvereniging ingezet voor de 

oecumenische zaak. Op de achtergrond speelde 
hij een sturende rol tijdens Vaticanum II om de 

Kerk in gesprek te brengen met de Oosterse 
Kerken en met de na de Reformatie afgescheiden 

christelijk kerken. Zijn grote verdienste lag daarin 
dat hij binnen de Katholieke Kerk een grote 

gangmaker was van de mentaliteitsverandering waardoor er niet met de 

andere kerken gesproken werd vanuit de positie van het eigen gelijk, maar 
dat hij zocht naar de gemeenschappelijkheden. 

 
Nadat paus Joannes de ramen van de Kerk had geopend, slaagden 

conservatieve krachten in en rond de curie erin om deze weer te sluiten en 
ze zelfs grotendeels dicht te metselen. In Nederlandse kerkprovincie was 

de euforie groot na Vaticanum II maar de hervormers werden door Rome 
tot de orde geroepen. Nieuwe bisschoppen als Gijsen, Simonis, Bomers en 

ter Schure moesten orde op zaken gaan stellen. Voor de curie leek 
Willebrands de aangewezen figuur om Bernardus Alfrink in 1976 als 

aartsbisschop van Utrecht op te volgen en de eenheid in Nederland te 
herstellen. Een onmogelijk taak, zoals blijken zou. Zeker omdat de nieuwe 

aartsbisschop zijn taak als leider van het curiedepartement Raad ter 
Bevordering van de Eenheid der Christenen met zijn nieuwe functie wilde 
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combineren. Het treurige dieptepunt in zijn Utrechtse periode was de door 
Joannes Paulus II afgedwongen bisschoppelijke synode. 

 

Zijn wil tot samenwerken en het zoeken en vinden van 
dialoog zijn zijn grote verdiensten voor de Kerk 

geweest. Veel speelde zich af achter de schermen en 
op podia ver buiten Nederland. De normalisatie van de 

verhoudingen met de Oosterse Kerken, met de 
Anglicaanse Kerk, met de Wereldraad van Kerken, met 

de gemeenschap van Taizé en nog vele andere 
genootschappen zijn voor een groot deel zijn 

verdiensten. Joannes Willebrands overleed in 2006 op 
97-jarige leeftijd in Denekamp. 

 
Auteur Karim Schelkens heeft door zijn biografie over Johannes Willebrands 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de beschrijving van de recente   
kerkgeschiedenis. Hij heeft hiervoor een indrukwekkend aantal mensen 

gesproken en diepgravend archiefonderzoek gedaan.  

Ik heb nog wel enkele kritiekpuntjes. De lezer zou erg geholpen zijn 
geweest met een kort historisch overzicht over het ontstaan van de 

Oosterse Kerken en andere afgescheidenen. Ook korte biografische 
overzichten van de hoofdrolspelers zouden welkom zijn geweest. Nu is het 

dikwijls lastig om in de veelheid van namen de weg te vinden. 
 

Een leven in gesprek, biografie van Johannes Willebrands (1909-2006), 
Karim Schelkens, Uitgeverij Boom, prijs €  39,90. 

 
Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het boek kunt u vinden op 

de site van de Raad van Kerken Nederland. 
 

Frans Savelkouls 
 

 

 

             
Indien je de weg van Christus wilt gaan 

en echt christen wilt zijn, 
dan moet je geen andere weg willen gaan 

dan die Hij gegaan is.  
Augustinus 
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Van Lascaux tot Schiermonnikoog (5) 
 

In het laatste deel van mijn verhaal, geschreven kort voor dat mijn lieve vrouw 
Joop overleed, vertel ik u iets over toegepaste kunst. 

 
Terwijl ik zit te schrijven aan onze leestafel, brengt 
Joop de koffie in kopjes van Brabants Bont. Een 

dagelijks ritueel: koffie, kranten en genieten van 
onze tuin met vogels en van elkaar. 

Het kopje van Brabants Bont is een eenvoudig 
voorbeeld van toegepaste kunst. Daar wil ik het nu 

over gaan hebben. Wetenswaardigheden daarover 
mogen niet ontbreken in mijn verhaal over tekenen 
en schilderen.  

 
Toegepaste kunst is het vormgeven van dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen vanuit schoonheidsprincipes 
van de kunst. Dit in tegenstelling tot autonome kunst die doel in zichzelf is en die 
in het voorafgaande van mijn verhaal aan de orde is geweest.  

Ik mocht eens in de aardewerkfabriek van Sfinx in Maastricht getuige zijn van het 
decoreren van een Brabants-Bont-kopje. Bewonderingswaardig hoe een 

ambachtsman dagelijks een groot aantal kopjes met hand versierde. 
 
Wij genieten nog dagelijks van ons kopje en andere gebruiksvoorwerpen en 

sierdingen in ons huis, waar toegepaste kunst aan te pas is gekomen. 
Want mensen, dus ook wij, omringen zich graag met autonome kunst, zoals 

schilderijen, plastieken, etsen, design- of antieke meubels, gegraveerd glaswerk, 
gedecoreerd servies enzovoorts. En mensen zijn gek op leuke, mooie 
hebbedingetjes, soms met een verhaal  of dierbare herinnering. Onze huizen zijn 

vol van dat alles. Niet altijd even kunstzinnig, ook kitschdingetjes. 
 

Ik noem u enkele van onze dierbare hebbedingetjes die te maken 
hadden met ons Roomse leven. Twee Russisch-Byzantijnse 
altaarlampjes met mooi filigrainversiering. We branden er nog steeds 

kaarsjes in. Een Byzantijns dubbelkruisje met emailversiering, 
rozenkransen (of paternosters) van Joop en van mij (herinneringen aan 

onze Eerste Communie), een antieke kaarsensnuiter van messing en 
een soort knipschaar om kaarslontjes te snuiten (af te knippen). Dat 
alles is ooit bedacht en gemaakt door kunstenaars, ambachtslieden en 

ontwerpers en in fabrieken en werkplaatsen geproduceerd (De 
Porceleyne Fles, Delfts Blauw, Brabantia, om er enkele te noemen). 

 
De hedendaagse ontwerpers komen van de Design Akademie, o.a in 
Eindhoven. Zij zijn niet alleen ‘uitvinders’ van gebruiksvoorwerpen in 

puur technische zin, maar zij willen ook mooie dingen in esthetische zin 
maken. De inspiratiebron daarvoor kan bijvoorbeeld de natuur met 

weelderige planten-  en bloemenwereld zijn. In de kunstwereld noemen 
we dit het toepassen van organische vormen. De natuur is altijd al een 

inspiratiebron geweest voor ontwerpers. Ieder van ons kent daar wel 
voorbeelden van zoals uw Japanse en Chinese soepkom met 
lotusbloemmotieven. 
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Nog een advies voor u. Wees zuinig op al uw 
hebbedingetjes die u in uw leven heeft verzameld. 

Doe niet wat een goede kennis van ons deed voor 
haar verhuizing naar een appartement. Zij bracht 
al haar hebbedingetjes naar de Kringloopwinkel. Ze 

kreeg daar zo’n spijt van dat ze zich ijlings naar die 
winkel spoedde om alles terug te halen. 

 
Dit was dan mijn verhaal over de wereld van de 
kunst. De wereld van de beeldende kunst is evenals 

de werelden van de muziek en de literatuur heel 
boeiend. En het is heilzaam voor de mens zelf en 

voor de samenleving. Kunst veraangenaamt het 
leven. 
 

Kunst in deze coronatijd 
Omdat kunst zo belangrijk is voor mensen, is het niet toevallig dat diverse 

instanties zoals de omroepen en musea initiatieven nemen om virtuele 
tentoonstellingen met rondleiding en virtuele concerten te organiseren. Het van 

Abbemuseum heeft bijvoorbeeld enkele heel interessante filmpjes van 
rondleidingen in haar museum  Ook Het Brabants Museum in Den Bosch heeft 
virtuele rondleidingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ‘kunst naar de 

mensen brengen’ in deze coronatijd. 
 

Ik koester de hoop dat u met mijn verhaal wat plezier hebt beleefd en dat ik u een 
beetje van dienst ben geweest met wat wetenswaardigheden over de wereld van 
de kunst.                                                                                      Pieter Briels 

 

Vastenactie 

 
Ik stuur je ook nog wat foto’s van de 
school waar de naaiopleiding 

plaatsvindt en waar ook de reguliere 
lessen gegeven worden. De 

leerlingen van de naaiopleiding leren 
voorzichtig aan hoe een naaimachine 

werkt. Vanuit Nederland zijn al eens 

stoffen en fournituren toegezonden, 
waarmee naar hartenlust geoefend 

kan worden.  
Met vriendelijke groet, Gerda Ikele, 

Stichting Bambale, Chopinlaan 55, 
5653 EV  Eindhoven 040-2571391 

 
Wilt u ook meedoen? Stort uw bijdrage op rekening NL27 INGB 000 75 

26 249 ten name van Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven onder 
vermelding Vastenactie. 

Aan iedereen die meedoet, onze hartelijke dank.     De Solidariteitsgroep 
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Dorothy Day 

 

Gelukkig zijn er de laatste tijd artikelen verschenen over deze  Amerikaanse 
kandidaat-heilige in het Nederlands.Het wordt tijd dat zij bij ons bekend 

wordt.  
 

Dorothy Day leefde van  1897 tot 1980.  Volgens de paus was zij een van 
de invloedrijkste katholieken van haar tijd. Bij zijn bezoek aan Amerika 

roemde paus Franciscus haar samen met Abraham Lincoln,  Martin Luther 
King en Thomas Merton. Er loopt een procedure om haar officieel heilig te 

verklaren. Zelf zou ze dat nooit gewild hebben. Het vertaalde boek van Jim 
Forest over haar leven genaamd Alles is genade biedt veel informatie voor 

de Nederlandse lezer. 
 

Om kandidaat-heilige te 
worden was haar jeugd geen 

goed voorbeeld. Haar los-

bandig jonge leven kan 
vergeleken worden met het 

studentenleven van Augusti-
nus, waarin de losbandigheid 

hoogtij vierde. Zij heeft daarna 
altijd een diep religieuze 

attitude gehad. Ze had daarbij 
in haar tijd een intense afkeer 

van armoede, van oorlog en 
onderdrukking. In de katholie-

ke Kerk vond zij de juiste 
inspiratie om zich in te zetten 

voor de allerarmsten. 
Ze leerde een zekere Peter Maurin kennen met wie zij samenwerkte en zij 

zette met succes een krant op poten genaamd The Catholic 

Worker.  Dorothy stichtte wereldwijd huizen van gastvrijheid waar de 
barmhartigheid uit het evangelie werd gepraktiseerd. Daklozen voorzag zij 

van eten, kleren en een slaapplaats.  
Voor haar grandioze inzet  kreeg zij erkenning van haar bisschop. Ze mocht 

zelfs mee als leek naar het Tweede Vaticaans Concilie.  
Het is te hopen dat haar leven en werk ook voor ons in Nederland 

inspirerend werkt. 
 

Dolf van der Linden osa 
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Financieel overzicht over kalenderjaar 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 

Onderstaand treft U aan de cijfers over 2020.

Ter vergelijking zijn hierbij toegevoegd de cijfers over 2019.

Uitgaven:

Het afgelopen jaar is een heel apart jaar geweest.

We hebben ruim negen maanden geen gebruik kunnen maken van de kapel bij Glorieux.

Daarom zijn de de kosten voor de huur en de opbrengsten uit collectes laag gebleven.

Gelukkig hebben we eind augustus nog een keer gebruik kunnen maken van de Paterskerk

bij Domus Dela. 

De post Verplichte en Vrijwillige Bijdrage betreft het resultaat van vasten- en adventsactie.

Totaal voor de vastenactie  € 995 en voor de adventsactie  € 4458 euro.

Daarnaast is er een bedrag overgemaakt van  € 2500 naar het "Openhuis Cathrien".

De opbrengst van deze acties treft U aan bij de opbrengsten onder de post Collectes aan derden.

Ontvangsten:

De bijdrage van onze vrienden is t.o.v  2019 wat achter gebleven.

Vanaf 1 januari  2020 zijn de opbrengsten en kosten van de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit 

opgenomen. Deze activiteiten zijn ook vanaf medio maart tijdelijk gestopt i.v.m. corona. 

Als U nog vragen heeft over onderstaand overzicht kunt U me altijd aanspreken.

Namens  het bestuur bedank ik alle mensen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben

gegeven aan onze Geloofsgemeenschap.

Ad Broeken penningmeester

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Financieel overzicht 2020

 Baten 2020 2019 Lasten 2020 2019

Kerkbijdragen 13.352 16.719 Voorgangers 2.679 3.052

Collecten 1.452 9.016 Organisten en koor 596 2.360

Misintenties 0 85 Huur 1.022 5.848

Collectes aan derden 5.453 4.487 Erediensten 106 1.037

Opbrengst Koffie 227 1.345 Pastoraal 2.001 1.858

Giften 250 85 Verpl en Vrijw. Bijdrage 7.953 6.987

Bezinning en Spiritualiteit 2.351 1.816 Kosten koffie na viering 1.192 4.016

Werkgroepen 86 560

Contributie 0 75

Representatiekosten 924 311

Bankkosten 184 237

Reservering 0 2.500

Bezinning en Spiritualiteit 1.987 2.375

Totaal 23.084 33.553 Totaal 18.729 31.216

Overschot 4.355 2.337
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Vanuit het Bestuur van de Geloofsgemeenschap 
 

Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat we nog steeds in een lock-down 
zouden zitten. We gingen er in maart vanuit dat het een paar weken zou 

duren en zelfs toen we met Pasen onze kerkbezoekers een kaart stuurden 
mede om hen er op te wijzen dat we met de extra Kerk-Krant de 

geloofsgemeenschap wilden blijven informeren, konden we niet bedenken 

dat we een heel jaar extra kerk krant zouden beleven. 
Het is gelukt om een band te blijven houden, mede dank zij de geweldige 

inzet van de redactie en allen die bijdragen hebben ingestuurd om het echt 
een blad van onze gemeenschap te maken. Ook de bezorgers van de krant 

dank voor jullie ritjes iedere week. Reacties geven aan dat het erg 
gewaardeerd wordt. 

Als bestuur kunnen we ook zien dat het heeft gewerkt: er zijn onderlinge 
contacten en met elkaar hopen we dat er gauw weer een viering 

georganiseerd kan worden. 
 

Het bestuur heeft vorige week weer digitaal vergaderd en de lopende zaken 
afgewerkt. De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zijn goedgekeurd 

en u vindt een verkorte weergave van de jaarrekening in dit blad. Het 
jaarverslag en onze beleidsnota 2021 zijn eveneens besproken. U vindt 

deze op onze website. 

 
Het is fijn dat de adventsactie goed heeft opgebracht en het ziet er naar uit 

dat ook de vastenactie weer in de belangstelling staat. We hebben als 
geloofsgemeenschap -gezien de goede financiële positie- in overleg met 

Rob Kosterman een bijdrage gegeven aan het Open Huis. Subsidies lopen 
terug of verdwijnen helemaal en het dak- en thuislozenwerk is belangrijk in 

Eindhoven. 
 

We gaan ons buigen over de viering van het eerste lustrum  van onze 
gemeenschap begin september. We verheugen ons er op als we dat weer 

met een volle kapel zouden kunnen vieren. Voor de korte termijn is het nog 
niet mogelijk om Pasen in de kapel te vieren. Binnen Glorieux gaat het de 

goede kant op maar Pasen is nog te vroeg voor vieringen. We denken wel 
aan een viering met Pinksteren, eventueel ook gestreamd. We wachten de 

berichten van de overheid af en hebben dan nog de tijd om dit te 

organiseren. 
 

Ook binnen de werkgroep Spiritualiteit & Bezinning wordt weer nagedacht 
over het programma 2021/22. We hopen dat dit weer normaal van start 

kan gaan. 
 

Voor nu dus nog even wachten op de vaccinaties en we hopen dat onze 
kerkbezoekers gezond blijven en we u gauw weer kunnen zien. 
 

Carla Piscaer, secretaris 
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KNIPSELS 19 
 

Augustijns leiderschap 
In een nieuw boek over leidinggeven met artikelen van o.a. Paul van Geest 

staat te lezen dat de Regel voor de Gemeenschap van Augustinus ook 
inspiratie  kan bieden aan het bedrijfsleven. Empathie, liefde en goede 

besluiten staan bij Augustinus met elkaar in verband. Een liefdevolle leider 

zal zich eerst afvragen: wat heeft mijn werknemer  nodig, en hoe kan ik 
daarbij ondersteunen? Dan kom je op een persoonlijk vlak en zal de leider 

in welwillendheid moeten werken naar een oplossing. Hij is daadkrachtig én 
empathisch.  In het augustijnse leiderschap staat de gemeenschap centraal, 

niet status en eigenbelang. Als leidinggevende heb je dan niet alleen 
rekening te houden met de belangen van je bedrijf of de aandeelhouder, 

maar ook die van de medewerker of van de maatschappij.’ Het boek geeft 
tien voorbeelden van bedrijven die een alternatief vormen voor het koele 

Angelsaksische model van winstmaximalisatie zoals de Caesar Groep, een 
IT-bedrijfje van 250 man, waar ze persoonlijke ontwikkeling van de 

werknemer centraal stellen in de bedrijfsvoering. Daar hebben ze allerlei 
gelden beschikbaar voor als mensen kwetsbaar worden en zelfs om 

studerende kinderen van medewerkers financieel bij te staan. Het bedrijf 
kan wel dubbel zo veel winst maken, maar stopt dat geld dus in 

werknemers. De tien bedrijven streven niet naar maximale winst, maar 

bevredigende winst, tussen de 3 en 12 procent van de omzet. Want je hebt 
natuurlijk wel wat kapitaal nodig om beheerst te groeien of tegenslagen op 

te kunnen vangen als je langer wilt leven. Maar succes zit voor hen dus ook 
in werknemers, goede producten en continuïteit.  (Harry Commandeur, 

Joyce Rupert, Paul van Geest e.a. Agapè I Caritas in bedrijf. Een praktisch 
raamwerk voor leidinggeven. Uitgeverij Boom)   
 

Vaccin-nationalisme 
Paus Franciscus heeft de wereldleiders opgeroepen om de verleiding te 

weerstaan om deel te nemen aan het ‘vaccin-nationalisme’, waarbij hij er 
bij  naties en bedrijven op aandringt om met elkaar samen te werken. Bij 

de huidige pandemie beantwoordt het Vaticaan aan de profetische taak 
waartoe het geroepen is, zonder opgeheven vingertje, maar wel duidelijk: 

‘We zijn de wetenschappelijke gemeenschap dankbaar voor de ontwikkeling 
van het vaccin in recordtijd. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat het 

voor iedereen beschikbaar is, vooral voor de meest kwetsbaren. Het is een 
kwestie van gerechtigheid. Dit is het moment om te laten zien dat we één 

menselijke familie zijn.’  
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De Bijbel is boek nummer één! 
 In een krantenknipsel uit 2016 lees ik dat er in dat jaar 

een verkiezing is gehouden van het belangrijkste boek 

van Nederland. Op de vraag ‘welk boek heeft jou het 
meest geraakt, vind je het mooist of heeft je leven 

veranderd? ’heeft de Bijbel, preciezer gezegd ‘De Nieuwe 
Bijbelvertaling’ de meeste stemmen gekregen. Ik was dit 

helemaal vergeten en als dit een quizvraag was geweest 
(‘welk boek kwam als eerste uit de bus bij een landelijke 

boekverkiezing in 2016?’) had ik zeker niet geantwoord: 
‘de Bijbel.’ Want als de Bijbel voor zo velen een 

belangrijk boek is, is het dan niet vreemd dat het in de 
media vaak zo schamper en negatief wordt neergezet, 

als een achterhaald en gewelddadig boek? Maar nu ik  de uitslag van die 
verkiezing weer eens onder het stof vandaan heb gehaald, word ik 

aangemoedigd om de Bijbel ook vandaag de dag als inspiratiebron voor het 
voetlicht te brengen. Als het boek dat een ideaal durft te verwoorden van 

een betere, eerlijkere, liefdevollere wereld. Van een mensengemeenschap 

gebouwd op waarden van recht en gerechtigheid. Maar ook al zou de Bijbel 
bij een boekverkiezing in 2021 niet meer op de eerste plaats komen, zal 

het een verhaal blijven dat mensen blijvend en vaak dagelijks inspireert. 
(Joost Koopmans)  
 

Oecumene  
Nu een knipseltje waarvan ik de herkomst niet meer kan achterhalen, maar 

het gaat over de zoektocht van christenen naar eenheid. Ik citeer: ‘Laat 
christenen zich vooral niet blind staren op een oecumene van instituten. Het 

gaat niet om de instituten, het gaat om de oecumene in de praktijk: van 
gewone christenen, die elkaar herkennen en in beweging komen. Op heel 

veel plaatsen bestaat die eenheid al: daar zetten christenen van allerlei snit 
zich gezamenlijk in voor de ander, voor vluchtelingen, voor zwakkeren in 

de samenleving, voor mensen die niet kunnen rondkomen, voor eenzamen.’ 
 

Lang leve de Belastingdienst! 

Iedereen is zo negatief over de Belastingdienst, maar ‘ik 
niet’, zo laat een ingezonden briefschrijver in Trouw 

weten. ‘Onlangs kreeg ik een voorlopige aanslag 2021 
van € 3.059. Ik werd er blij van toen ze erbij vermeldden 

dat als ik het in één keer wil betalen het bedrag zou 
worden: € 3.058. 

Hulde!  

Bijeen gesprokkeld door Joost Koopmans 
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Teleurstellend nieuws uit het Vaticaan 
 
De website van het Katholiek Nieuwsblad meldt deze week: De Kerk mag 

relaties van mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. Dergelijke “rites”, 
waarbij homoseksuele stellen om een soort religieuze erkenning vragen, 

zijn niet toegestaan. De Congregatie voor de Geloofsleer stelt dat het niet 
betekent dat zegeningen worden onthouden aan “afzonderlijke personen 

met homoseksuele neigingen, die de intentie hebben om de plannen die 
door God worden geopenbaard, trouw na te leven”. Maar “iedere vorm van 

zegening waarmee dergelijke relaties erkend kunnen worden”, is niet 
toegestaan. 

De Antwerpse bisschop Johan Bonny reageert naar kerkelijke maatstaven 

ongekend fel en afwijzend op de oekaze uit het Vaticaan. In De Standaard 

van 16 maart zegt hij: Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk. 
De bisschop voelt vooral intellectueel en moreel onbegrip. Ik wil mij 

verontschuldigen tege-nover allen voor wie dit responsum pijnlijk en 
onbegrijpelijk is: gelovige en katholiek geëngageerde homoparen, ouders 

en groot-ouders van homoparen en hun kinderen, pastorale medewerkers 
en begeleiders van homoparen. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.' 

Het document mist volgens mgr. Bonny de positieve aanknopingspunten 
van de synode over het huwelijk en het gezin, waar hij als 

vertegenwoordiger van de Belgische bisschoppen in oktober 2015 aan 
deelnam, lichtte hij toe in De Ochtend op Radio 1. 'Het voorliggende 

responsum mist de pastorale zorg, de wetenschappelijke onderbouw, de 
theologische nuance en de ethische zorgvuldigheid die aanwezig waren 

onder de synodevaders die toen de eindconclusies hebben goedgekeurd', 
stelt Bonny in het opiniestuk. 'Zonde' is een van de moeilijkste theologische 

en morele categorieën om te definiëren, en dus een van de laatste om te 

kleven op personen en op hun manier van samenleven. En al zeker niet op 
algemene categorieën van personen. Wat mensen willen en kunnen, op dit 

eigenste moment van hun leven, met de beste bedoelingen die ze hebben 
voor zichzelf en voor anderen, oog in oog met de God die zij liefhebben en 

die hen liefheeft, is geen eenvoudig raadseltje. Ik, als bisschop van 
Antwerpen, ben verantwoordelijk voor de geloofwaardigheid van het 

katholieke episcopaat in ons land. In het licht van die verantwoordelijkheid 

kan ik niet anders dan reageren.'  

Ook in het VRT-nieuws van 17 maart sprak Mgr. Bonny in niet mis te 

verstane woorden zijn ongenoegen uit. Het onderwerp kreeg prominente 

aandacht. In Nederland is de Kerk -door eigen toedoen- zodanig 

gemarginaliseerd dat dergelijk nieuws geen aandacht meer krijgt.  
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Alleen maar zaadjes 
 

Vannacht had ik een rare droom. Ik wandelde door het dorp en ik zag 
opeens een winkeltje dat ik nog nooit eerder gezien had. Op de ruit stond 

met grote letters: hier zijn alleen maar goede dingen te koop. Nou, daar 
wilde ik wel wat meer over weten en dus ging ik naar binnen Er was eigenlijk 

niets te zien in het winkeltje maar achter de toonbank zag ik een engel 
staan. Wat zenuwachtig vroeg ik: ‘Verkoopt u echt alleen maar goede 

dingen?’ De engel zei vriendelijk: ‘Ja zeker, alle goede dingen die je je maar 
bedenken kunt.' 

Ik zei toen: ‘Dan wil ik vrede op aarde, geen gepest meer in de scholen, 
einde aan alle oorlogen, groot en klein, einde aan alle verdeeldheid, alleen 

maar heel goede harmonieuze gezinnen, gelijkheid tussen alle mensen, 
geest van hechte saamhorigheid in de gemeenschap.’ 

Ik wilde nog veel meer vragen maar de engel onderbrak me en zei: ‘Pardon, 
u begrijpt het niet helemaal, wij verkopen geen vruchten. Wij verkopen hier 

enkel maar zaadjes.’                                                           René Hornikx 

 
Vraag: Welke zaden verkoop jij? 

 
 

 

Gebed voor de zondag 
 

Nabije God, 
U weet dat het leven ons lief is, 

we hebben er alles voor over. 
Jezus leert ons echter 

verder te kijken dan ons eigen belang. 
Wij vragen U nabije God, 

schenk ons kracht en moed 

om de drang om ons leven veilig te stellen 
los te laten om zo mee te werken aan het geluk van anderen. 

We vragen het U 
in naam van Jezus 

voor vandaag en alle dagen ons gegeven. 
Amen. 
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Zending 
 

Moge God ons nabij zijn 
in onzekere tijden. 

 
Moge Jezus levenskracht ons inspireren. 

Hij die als een graankorrel in de aarde viel 
en durfde te sterven voor ons geluk. 

 
Moge de heilige Geest ons aanvuren 

om een klein beetje te durven sterven 
voor het geluk van mensen. 

 
Moge de zegen van de nabije God 

ons daarbij tot steun zijn: 
in de naam van de Vader, de  Zoon en de heilige Geest.  

Amen. 

 


