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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 

 

Derde Zondag van Pasen 
 

Wij mogen gelukkig zijn dat we elkaar en God vandaag mogen ontmoeten. 
in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen. 

Moge de liefde van God, de vrede van Jezus Christus en de gemeenschap met de 

heilige Geest met ons zijn. 
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Ogen geopend 
 

 
 

Jezus heeft geleden en is gestorven 

in onze wereld. 
Er mag verbazing zijn over de dood 

van een rechtvaardige, 
die redder is van de wereld. 

Verbazing dat iemand die mensen 
recht heeft gedaan, 

moest sterven. 
 

Waarom toch, zo vragen we vol 
vertwijfeling en ongeloof. 

En tegelijk is er vreugde 
omdat Jezus leeft en ons telkens 

vrede schenkt. 
Hij wil bij ons aanwezig zijn 

als iemand die ons telkens weer 
vrij maakt en vrijheid schenkt. 

 
Vandaag mogen we nadenken 

over de spanning tussen de 
verbazing dat iemand die recht doet 

in de ogen van God 

door mensen van de wereld wordt 
gedood 

en de vreugde om de vrede en de 
vrijheid die Jezus ons geeft. 

 
Ik wens ons een vreugdevol 

moment toe. 
 

René Hornikx 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Handelingen 3,13-15.17-19 
God van het leven overwint zonde en dood. 
 

etrus sprak tot het volk: ‘De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God 

van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt 
overgeleverd, en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze van oordeel was 

Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte 
verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De 

leidsman ten leven daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel 
uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, 

broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. 

Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat 
zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u 

dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.’ 
 

Vraag: Kan iedereen opstaan uit zijn verlamming door te geloven in Jezus? 
 

Evangelie: Lucas 24,35-48 
Jezus verschijnt aan een groep van zijn leerlingen. 

 
n zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij 

door hen herkend werd aan het breken van het brood.  
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf 

plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij 
u.' In hun verbijstering en schrik meenden ze 

een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: 

'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er 
twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen 

en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en 
kijkt: een geest heeft geen vlees en 

beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.' En na 
zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn 

handen en voeten. Toen ze het van vreugde 
en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot 

hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' Zij reikten 
Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam 

het en at het voor hun ogen op.  
Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die 

Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles 
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en 

psalmen moet vervuld worden.’ Toen maakte Hij hun geest toegankelijk 

voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zo staat er geschreven: 
dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en 

dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet 
worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuigen 

hiervan. 
 

Vraag: Kunnen we Jezus herkennen in de lijdende mens? 

P 

E 
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Overweging 
 

Pasen verliep stilletjes dit jaar voor onszelf en ook in Huize Glorieux. In een 

lege kapel hebben we Palmzondag, Witte donderdag en Goede vrijdag 
gevierd. Gelukkig mochten de broeders, zusters en bewoners tijdens de 

Paaswake in kleine groepjes naar de kapel komen. Ze vonden het heerlijk 

om weer eens ter communie te kunnen gaan na maandenlang alleen digitaal 
de viering bij te hebben kunnen wonen. Ik kan me zo voorstellen dat het 

voor u ook zo voelt. Een verlangen naar de kerk, het samenzijn, ter 
communie kunnen gaan, de koffie na afloop. Het zijn momenten van 

bezinning, gebed en ontmoeting waar we ontzettend veel behoefte aan 
hebben. Maar tegelijkertijd horen we de berichten van de overheid, de 

besmettingen lopen op, de ziekenhuizen dreigen vol te raken. Nee, we 
zullen nog even moeten wachten voordat we weer samen naar de kerk 

kunnen gaan. Gelukkig hebben we de Kerk-Krant waar we iedere week naar 
uit kunnen kijken! 

 
En zo kabbelt de tijd rustig verder en bevinden we ons inmiddels op de 

derde zondag van Pasen. De lezingen van vandaag herinneren ons aan deze 
bijzondere dag. We horen hoe Petrus de mensen toespreekt. Hij verwijt ze 

niet dat ze Jezus gedood hebben, nee hij spreekt over onwetendheid. Hij 

roept ze op om zich te bekeren en zo vrij te worden van de zonden. En in 
het evangelie volgens Lucas zijn de leerlingen verbaasd over het feit dat 

Jezus verschijnt, niet als een geest, maar als een mens van vlees en bloed. 
Iemand die kan praten en kan eten. Geduldig spreekt hij tegen de leerlingen 

en legt hij nogmaals uit wat er in de schriften geschreven staat. Ook hij 
verwijt de leerlingen niets, het is ook bij hen onwetendheid. 

 
Wijsheid komt met de jaren is een bekend gezegde. Hoe ouder je wordt, 

hoe meer je te weten komt. De leerlingen en de mensen waar Petrus mee 
praat, hebben blijkbaar nog veel te leren, ze hebben het allemaal nog niet 

zo goed begrepen. Hun ogen moeten nog geopend worden. Hoe zit dat 
eigenlijk bij ons? Zijn onze ogen wel geopend? In hoeverre is er bij ons 

sprake van onwetendheid? Deze vragen komen ook regelmatig naar boven 
als we het hebben over onze regeringsleiders, over het coronavirus. Wat 

weten we er nu eigenlijk echt van? En hoe bepalen we de richting in deze 

zware crisis tijd? Iedereen heeft er een andere mening over. 
 

Ik stel me zo voor dat het met de eerste christenen ook zo ging. Ze hebben 
iemand ontmoet die zo radicaal anders is dan zij. Die anders denkt, andere 

dingen zegt, anders met de mensen omgaat. Een zeer bijzondere man. Ze 
begrijpen hem niet goed maar ze voelen aan alles dat hij het wel bij het 

rechte eind heeft. Ze volgen hem en proberen van hem te leren. Ze zijn nog 
zo onwetend, er is nog zoveel te leren, maar daar krijgen ze de tijd niet 

meer voor. Ruw wordt hij uit hun midden weggerukt, op gruwelijke wijze 
om het leven gebracht. En nu is hij dood, hun leermeester en grote 

voorbeeld. En er is nog zoveel dat ze niet begrijpen. Verdriet en onmacht 
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voeren de boventoon. En dan komen de vragen: wat weten we  eigenlijk 
echt van hem? Hoe bepalen we de richting nu we in deze grote crisis zijn 

beland?  

Het grote feest van 
Pasen gaat juist over 

deze vragen, over 
richting geven aan je 

leven. Na veertig 
dagen bezinning 

hebben we misschien 
wel wat antwoorden 

gevonden, hebben we 
iets nieuws over 

onszelf ontdekt, zijn 
we een beetje wijzer 

geworden, zijn we een 
nieuwe weg in 

geslagen. Pasen is het 

feest van licht en hoop. 
Van een nieuw begin, 

tegen alle verwachtingen in. Klein misschien en onbeholpen. Maar toch. We 
kunnen het merken aan alles. Aan de verhalen over opstanding die we delen 

met elkaar, op zondag, in de Kerk-Krant. Aan de natuur om ons heen. 
Planten die weer omhoog komen uit hun dorre bladerdek. Het licht dat weer 

terug komt na een lange winter. De donkere dagen en de kou liggen achter 
ons, een nieuw jaar breekt aan. Zo mag het ook voelen in ons hart als we 

het feest van Pasen vieren. 
 

We staan weer op en met frisse moed gaan we er weer tegenaan. We 
mochten opnieuw geboren worden, onze ogen werden opnieuw geopend. 

We hoorden de oproep om ons te bekeren en we ontvingen vergeving voor 
de dingen die we fout hebben gedaan. Daar mogen we ook weer van leren 

en door groeien. Jezus is gestorven maar hij is tegelijkertijd springlevend. 

En wij als geloofsgemeenschap houden hem levend. Ook al is het dan nu 
op afstand en kunnen we elkaar niet ontmoeten. Toch blijven we hecht met 

elkaar verbonden. Via de verhalen, door ons geloof en in onze gebeden. Het 
is een tijd van crisis, nu nog meer dan anders, maar we staan er niet alleen 

voor. Net als die eerste christenen mogen we erop vertrouwen dat we 
gedragen worden, ook in deze moeilijke tijd. Of misschien wel: juist in deze 

moeilijke tijd. Want als we goed kijken, onze ogen open houden, dan zien 
we de Goddelijke liefde waar Jezus over sprak overal om ons heen. En dat 

houdt ons op de been. 
 

Marleen Kremers 
 
 

 

 
Graven van de eerste christenen in Rome 
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S. Agostino 
 

Wat voor de hand ligt, ziet men gemakkelijk over het hoofd. U zult mij niet 
geloven, maar pas in dit weekend na Pasen (wanneer ik dit stukje schrijf) 

schiet mij, na al die eerdere plaatsen in Rome, de S. Agostino te binnen. En 
dat terwijl de Kerk-Krant zijn oorsprong vindt bij de Eindhovense 

augustijnen. Ik had er eerder aan kunnen/moeten denken.  

 
Op dit moment is Eindhoven vanuit Leuven even onbereikbaar als Rome. 

Tegelijk is het nog paasvakantie. In België tenminste, want in Nederland 
heeft men de paasvakantie al jaren geleden afgeschaft. Maar hier in Leuven 

zijn de studenten naar huis. Toen ik woensdagavond bij een restaurantje 
waar ik vaak kom, iets ophaalde, was de voornaamste winkelstraat zo woest 

en ledig als de aarde in het eerste hoofdstuk van Genesis. Leuven kan in 
coronatijden uitgestorven zijn. Het blijft wennen.  

 
Nog stiller is het in Rome in deze dagen. Geen toeristen, strenge lockdown 

met Pasen zelf. Hoe de stad die al eeuwen van vreemdelingen leeft, hier 
doorkomt, moeten we nog afwachten. In Venetië of Firenze zal het nog 

erger zijn, zeker in de eerste stad. Daar hebben ze niets anders. In Rome 
zijn er nog ambtenaren en het Vaticaan om werk te verschaffen.  

 

U merkt het: ik schrijf dit in vakantiemodus. Het is vrijdagavond, de lente 
begint zich -ondanks de sneeuwbuien eerder deze week- te ontvouwen en 

het is paasvakantie: dan gaat een geest aan het dwalen, aan het reizen. 
Vandaar geen beschouwingen vandaag, maar een keer gewoon een 

toeristisch bezoek. Voor zover in Rome een bezoek puur toeristisch kan zijn, 
want deze stad confronteert je steeds met al wat onze westerse wereld 

tekent, de goede en de slechte dingen, en (vooral ook) daardoor met 
onszelf.  

 
Genoeg ingeleid, op naar de Piazza Navona, door het 

noordelijke uiteinde, naar rechts, onder de boog door, 
nog een paar meter, eccoci qua! Op een klein pleintje 

wordt een hele zijkant ingenomen door een kerkgevel 
bovenaan een grote, brede, hoge trap: de S. Agostino! 

 

De gevel is in vroege renaissancevormen, met 
geometrische vakken die het hele vooraanzicht vullen. 

Het opschrift bericht dat de kerk gebouwd werd door 
Guillaume d'Estouteville (1403 of ca. 1412-1483). Deze 

Franse kardinaal uit de tweede helft van de 15de eeuw 
kwam uit Rouen in Normandië. Hij was een van de leden van de commissie 

die het proces van Jeanne d'Arc moest herzien, die in 1431 in Rouen op de 
brandstapel werd gezet. Heeft Guillaume dat destijds zelf gezien? Ik weet 

het niet, maar de nieuwe commissie rehabiliteerde Jeanne in ieder geval 
wel.  
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Rouen is een stad met enkele bijzondere gotische kerken. Die heb je in 

Rome eigenlijk niet: tot aan de renaissance is men daar vroeg-christelijke 

basilieken blijven bouwen. De S. Agostino is wat dat betreft zonder meer 
een noviteit. Nu stond er eigenlijk al een kerkje, maar Guillaume zag de 

dingen groot en bouwde een kerk die bij die ideeën paste. Als we nu linksom 
lopen, zien we verderop de linkerdwarsbeuk. Deze eindigt in een apsis 

zonder ramen: dit is eigenlijk het koor van de eerdere kerk. 
 

We lopen terug. Als we naar de zijkant kijken -die overigens niet zo bijster 
interessant oogt-, zien we toch iets opvallends, maar u moet het wel weten 

om het te zien. Een van de kenmerkende elementen van de gotische 
architectuur is het gebruik van steunberen om het gewicht te helpen 

dragen. In Romeinse basilieken vind je die niet. Behalve hier. In feite 
hebben alle Romeinse kerken met een Frans tintje steunberen als een 

herinnering aan het moederland. Dat geldt voor de zeer renaissancistische 
S. Luigi dei Francesi in de buurt, maar ook voor de SS. Trinità dei Monti 

bovenaan de Spaanse trappen (overigens met Frans geld gebouwd, vandaar 

ook de Franse lelies her en der). Deze kerk werd gesticht door koning Karel 
VIII die in Amboise aan de Loire geboren werd en stierf en die op weg om 

Napels te veroveren in Rome verbleef. De SS. Trinità heeft nóg een typisch 
Frans tintje buiten het gotische gewelf binnenin: de twee torens. Die komen 

elders in Rome niet voor en zijn een saluut aan de Franse kathedralen van 
Parijs, Reims, Amiens, Bourges enz. 

 
We beklimmen de trap en gaan de kerk binnen. Deze heeft een vrij hoge 

en smalle middenbeuk, maar of dat ook nog aan de Franse gotiek herinnert, 
durf ik niet te zeggen: op een bepaald moment begint men spoken te zien 

en uw gids is daar zeer goed in. U hebt inmiddels al begrepen dat u in 
ernstig gevaar verkeert: als u mij mijn gang laat gaan, duurt ons bezoek 

nog uren en vult dit stukje pagina na pagina. Ik moet me beperken... 
 

Laat ons dan meteen na het binnenkomen naar de eerste 

kapel in de linkerzijbeuk gaan voor wat nu wellicht als 
het artistiek hoogtepunt van deze kerk geldt: een 

altaarstuk door Caravaggio. In hel licht verschijnen de 
vier figuren tegen de donkere achtergrond. Maria met 

het kind vullen de linkerkant. Vooraan rechts zitten een 
man en een vrouw geknield. Met smerige voeten. Het 

realisme werd destijds, ca. 1600, als schokkend ervaren. 
Wij zijn inmiddels wel meer gewend.  

 
In oudere reisgidsen -ik heb er een heel stel- wordt deze 

Caravaggio amper genoemd. De kunstcanon blijkt nl. 
aan flinke schommelingen onderhevig. Deze gidsen 

vermelden vooral twee andere kunstwerken. Het eerste 
is het grote beeld van Maria tegen de voorgevel, de 

Madonna del Parto uit 1521 door Jacopo Sansovino (voor 
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u zich hopeloos inferieur gaat voelen: dat laatste heb ik echt ook 
opgezocht). Het beeld wordt bedekt door ex-voto's: de Madonna wordt 

aangeroepen om een goede bevalling te verkrijgen (parto dus). Het beeld 

oogt zeer voornaam en klassiek en dat is deze Madonna ook: als ze in een 
museum stond zonder christelijke elementen, zou u zo geloven dat het een 

beeld van Iuno, de gemalin van oppergod Jupiter, was. Rome is heel 
klassiek gebleven. Geen wonder dat men in vroeg-christelijke = laat-

antieke trant bleef bouwen. Ook de gewoonte om ex-voto's te beloven en 
te schenken heeft diepe wortels in de oude Romeinse godsdienst. In Rome 

is de oudheid eigenlijk nooit opgehouden of geëindigd.  
 

Iets verder, op de eerste pilaar links, vindt u het tweede item uit de oude 
reisgidsen: een fresco van de profeet Jesaja door Rafael, die hier duidelijk 

onder invloed stond van die geweldenaar die de naam van een andere 
aartsengel draagt, Michelangelo. Tot het midden van de vorige eeuw werd 

Rafael bovenaan de artistieke canon gezet. Michelangelo volgde daarna en 
Caravaggio is pas het nec plus ultra sinds ca. 1990. 't Kan verkeren.  

 

Tegen deze pilaar staat nog een beeld, van 
Andrea Sansovino, uit 1512. Dat heb ik ook 

opgezocht. Maar wat nu volgt, niet, want dit 
beeld heeft een heel bijzondere betekenis 

voor mij persoonlijk. Ik zei straks al: in 
Rome kom je jezelf tegen. Het is een beeld 

van de H. Anna met Maria en het kind Jezus. 
Mijn eigen tante Maria heeft in 1976 een 

huisje gekocht in Sint Anna ter Muiden, in 
de uiterste westpunt van Zeeuws-

Vlaanderen, 200m van de grens. Sinds dat 
jaar heb ik elk jaar een deel van mijn 

vakantie in Sint Anna doorgebracht. Mijn 
moeder kwam er ook zo graag, mijn vader 

ook, Sint Anna is als een familiereservaat. 

We hebben dan ook duchtig ansichten van H. Anna verzameld en in het 
huisje staat er ook een kaart van deze Sint Anna uit de S. Agostino.  

 
Maar daar houdt het niet op. Dit beeld is namelijk gesticht -zoals dat heet- 

door Giovanni Coricio. Die kent u niet. Eigenlijk heette hij Johannes Corycius 
en kwam hij uit Luxemburg. Dat doet nog steeds geen bel rinkelen. Dat 

hoeft ook niet: Corycius was een van de vele hogere geestelijken in de 
geschiedenis van de stad Rome. Hij leefde in het begin van de 16de eeuw 

en verzamelde een groep dichters om zich heen. Eens per jaar, op 26 juli 
(H. Anna), kwamen deze allemaal samen en hingen ze gedichten bij dit 

beeld van Anna. Gedichten op Anna én op de welwillendheid van Corycius. 
Deze gedichten werden uitgegeven door mijn promotor, Jozef IJsewijn 

(1932-1998), een van de beste latinisten van de 20ste eeuw en de 
grondlegger van de wetenschappelijke studie van de Latijnse literatuur 

vanaf de renaissance tot nu. Het was zijn laatste grote publicatie.  
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Ik zie dat u aan het omvallen bent. Ik moet het bezoek afronden, maar niet 

voordat we nog één ding hebben bezocht. Links achter, naast het koor, is 

een kapel en in die kapel bevindt zich het graf van niemand minder dan van 
de H. Monica, de moeder van Augustinus. Jawel.  

 
Augustinus heeft als christen een 

moeilijke start gehad. Of liever: hij 
had er geen belangstelling voor. 

Monica was al lang christin. Haar 
zoon studeerde welsprekendheid en 

doceerde dat in Carthago, Rome en 
Milaan. Daar ontmoette hij 

Ambrosius, de bisschop van die 
stad, die een belangrijke rol heeft 

gespeeld in Augustinus' bekering. 
Uiteindelijk keert Augustinus terug 

naar Africa (met c, want bedoeld is 

de Romeinse provincie) en wel vanuit de havenstad van Rome, Ostia. U 
kunt de resten van die stad nog steeds bezoeken. In Ostia stierf Monica en 

daar werd ze aanvankelijk ook begraven. Pas in de 15de eeuw werden haar 
relieken naar Rome zelf overgebracht, naar de S. Agostino.  

 
We stoppen. Wat hebben we nu geleerd? We hebben toerist gespeeld, half 

Frankrijk gezien, grote kunst bewonderd, u bent slachtoffer geworden van 
mijn autobiografie. Goed, maar er is meer. Is u niet opgevallen hoeveel in 

deze kerk rond vrouwen draait? Maria, Anna, Monica. Sst, ik stop al, ik ga 
al. Denkt u hier zelf maar verder over na. Ik laat u met al deze 

vakantieherinneringen achter. Tijdens een vakantie komen we uiteindelijk 
beter toe aan onszelf en aan wat er werkelijk toe doet.  

 
Michiel Verweij 

 

 

Gebed voor de zondag 
 

God, We kunnen U niet zien. 

U bent aanwezig in mensen 
die leven naar uw Woord, 

zoals Jezus deed. 
Hij is ons voorbeeld. 

Wij vragen U: 
maak ons open voor uw Woord 

en help ons steeds weer opstaan uit dode momenten, 
opstaan om voluit te leven. 

We vragen het U voor vandaag en altijd. 

Amen. 

 
Ostia 
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Koster, een zwaar beroep 

 

In een vorige editie van de Kerk-Krant heb ik u verteld dat ik een 
verzamelaar ben. In deze en volgende afleveringen zal ik u wat vertellen 

over enkele interessante objecten uit mijn collectie. 
 

Aan het begin van de vorige eeuw was er in 
het Belgische Thorhout een school voor 

kosters gevestigd. Mensen die de ambitie 
hadden om koster te worden, volgden daar 

een opleiding die bepaald geen sinecure 
was. De studenten kregen een breed 

vakkenpakket voorgeschoteld met onder 
andere liturgie, godsdienstleer, kerkge-

schiedenis, muziek- en  schoonheidsleer. De 
stof was samengevat in een Handboek voor 

kosters. Dit boek, deel uitmakend van mijn 

bescheiden bibliotheek, is in 1927 uitge-
geven en omvat 380 genummerde pagina’s.   

 
Lezend in dit handboek kom ik tot de 

conclusie dat het beroep van koster tot de 
zware beroepen gerekend moet worden. Het 

aantal voorschriften met geboden en 
verboden is zo omvangrijk dat het de 

studenten aan de kosterschool geduizeld 
moet hebben. Zij zullen uit het handboek de indruk gekregen hebben dat 

het belangrijkste kenmerk van het ware geloof gelegen was in de 
nauwgezette naleving van de vormvoorschriften.  

 
Een aantal opmerkelijke passages wil ik u niet onthouden. In de Inleiding 

wordt de aspirant-koster voorgehouden hoe hij zich ten opzichte van zijn 

omgeving dient te gedragen. Allereerst natuurlijk ten opzichte van de 
geestelijken die in die dagen toch als beroepsgroep hors categorie werd 

beschouwd. In alles toone zich de koster onderdanig en eerbiedig ten 
hunnen opzichte. In de relatie tot de lagere kerkbedienden (het blijft in het 

midden wie dat zijn) is het oppassen geblazen: Tegenover ondergeschikten 
is al te gemeenzame omgang even misplaatst als barschheid en 

aanmatiging. Ook ten aanzien van zijn betrekkingen met de gelovigen krijgt 
hij een richtlijn mee: De koster zij gedienstig en beleefd, doch tevens 

bescheiden. 
 

Waar ik het Handboek ook open sla, ik stuit dikwijls op passages die mij 
doen glimlachen dan wel die mij de wenkbrauwen doen fronsen. Op pagina 

177 staat een instructie die door de koster van de kerk waar ik misdienaar 
was gelukkig niet stringent gevolgd werd: De miswijn wordt onder slot 

bewaard, de flesch zorgvuldig gestopt. Niet de misdienaars maar de koster 



10 
 

zal den wijn uitschenken, de ampullen naar de credens dragen en naar de 
sacristie terugbrengen. 

Op de pagina’s 238-242 worden de plechtigheden van Palmzondag uitvoerig 

beschreven. De voorschriften voor het zingen van het passieverhaal zijn 
streng. Ieder moet zijn plaats kennen: De zangers der Passie moeten 

diakens zijn of priesters als diakens fungeerend; zijn dus uitgesloten: de 
leeken, de geestelijken in de mindere orden (bedoeld wordt: van lagere 

wijdingen) en zelfs de subdiakens. (…) de woorden der menigte mogen 
echter door een koor van leeke zangers gezongen worden; niet echter door 

kloosterzusters. Het klinkt als een gedeeltelijke concessie: leken, nou 
vooruit dan maar, maar toch zeker geen vrouwen. 

 
Op pag 181 tenslotte worden de kosters erop gewezen dat vrouwen hun 

plaats moeten kennen. Op de betreffende pagina wordt de bediening der 
zieken behandeld en daarbij wordt vermeld dat Vrouwen mogen het H. 

Sacrament volgen, niet voorafgaan, ook niet schellen of het scherm dragen; 
(wat denken ze wel!) tenzij in de bedieningen die binnen een slotklooster 

geschieden. 

 
Ik hoop dat Mieke, Joop en Wim van onze gemeenschap het respect krijgen 

dat ze verdienen. Koster, het is geen sinecure. 
 

Frans Savelkouls 
 

 

Vastenactie 
 

Beste mensen van Geloofsgemeenschap Augustinus, 
 

We zijn heel erg blij verrast met de fantastische bijdrage die bijeen gebracht 
is dankzij de collecte voor de Vastenactie. 

Onlangs mochten wij € 4512,- ontvangen ten behoeve van de naaiopleiding 

voor Complexe Scolaire Bambale in Kisantu (Dem. Republiek Congo). 
Deze ongekende bijdrage kunnen we eveneens laten vermeerderen bij 

stichting Wilde Ganzen, zodat het benodigde streefbedrag steeds dichter bij 
komt.  

Hopelijk kan de bouw van de benodigde lokalen voor de opleiding dan zo 
spoedig mogelijk gerealiseerd worden.  

We willen de Geloofsgemeenschap en de bewoners van Glorieux ontzettend 
bedanken voor de betrokkenheid, het onder de aandacht brengen van onze 

stichting, het vertrouwen en de gulle gaven. 
Namens het bestuur van Stichting Bambale en alle betrokken mensen in 

Congo nogmaals heel veel dank. 
 

Met vriendelijke groet, Gerda Ikele,  
Stichting Bambale, Chopinlaan 55, 5653 EV  Eindhoven 040-2571391 
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Liefde in honderd woorden 

 

In het afgelopen najaar hebben we u gevraagd om in honderd woorden te 
beschrijven wat geloven voor u inhoudt. De redactie ontving op deze oproep 

mooie, inspirerende en soms onroerende reacties. 
 

We hebben nu een nieuwe uitdaging voor u: zou in honderd woorden (of 
meer, of minder) uiting kunnen geven aan wat voor u het begrip liefde 

inhoudt?  
Om u te inspireren, bijt René Hornikx het spits af. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Liefde … 

(in 100 woorden) 
 

… emotie,  
een gevoel, 
vlinders in je buik. 
Je wil heel graag 
bij hem of haar zijn 
waar alle ballast 
wegvalt 

en de kern van jezelf 
samenvalt 
met de ander. 
 
Paradijselijk. 
 
De kloktijd staat stil. 
De tijd van leven 
is oneindig. 
 
Versmelten tot één, 

ongedeeld. 
Ultieme verbinding, 
nooit meer te 
ontbinden 
en uit een mond 
hoor je: 
'ik zie u gère’. 
 

Graag zien 
is uitkijken 
naar de geliefde ander. 
 
Graag zien 
is verwijlen 
onder de vleugels van 
een geliefde. 
 
Liefde is groter 
en meer 
en hoger 
dan je kunt vatten 
met je verstand. 
 
Liefde is voelen 
tasten 
reiken aan 

oneindigheid. 
 

René Hornikx 
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Save Our Souls 
 

 
 

 

Jezus komt binnen en zegt: 

"Mijn eigen Vrede geef Ik aan U"  
"En aan U"  "En aan U"  "En aan U" 

 
"En aan jou"  "En aan jou"  "En aan jou" 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Onze leefwereld heeft Zijn Vrede broodnodig.  

 
Die grenzeloos en tijdloos is.  
Die alle begrip te boven gaat.  

Die verbroken verbindingen herstelt.   
Die er voor zorgt dat we niet meer bang hoeven te zijn.  

Die heel persoonlijk is en ook mag worden gedeeld met elkaar.  
Die ons hart en onze gedachten zal bewaken in Jezus Christus. 

 
 

Anita van der Kam 
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Goed nieuws voor vegetariërs 
 

Sinds een aantal  weken lees ik elke dag een stukje uit de Bijbel. Natuurlijk 
herinner ik me wel het een en ander aan Bijbelse verhalen uit mijn jeugd, 

schooltijd en kerkelijke betrokkenheid, maar om de Bijbel eens vanaf den 
beginne gewoon helemaal te lezen was er tot nu toe niet van gekomen. 

 

Elke dag lees ik nu, vaak worstelend, zo’n dertig pagina’s en vertoef nu  nog 
steeds in het Oude Testament, inmiddels op bladzijde 1445 van de nieuwe 

Bijbelvertaling uit het begin van deze eeuw. Na alle klaagzangen van 
Jeremia werd ik afgelopen week in het begin van het boek Daniël plots 

getroffen door een mij onbekend verhaal dat de vegetariërs onder ons  
zeker als een Bijbels hart onder de riem zullen ervaren.  

Een aantal vooraanstaande Israëlieten -ontwikkelde, aantrekkelijke en 
gezonde jongemannen waaronder Daniël-  werden verplicht te dienen aan 

het hof van de Babylonische koning Nebukadnesar. Daniël weigerde zich 
aan de daar geldende eetgewoontes te conformeren (veel vlees en wijn) en 

wilde zich graag aan de reinheidswetten houden. Toen Daniël dat meldde 
geschiedde het volgende. 

 
De verantwoordelijke voor 

de gang van zaken in het 

paleis zei: “Ik ben bang 
voor mijn heer. Hij heeft 

bepaald wat jullie zullen 
eten en drinken, en als hij 

vindt dat jullie er slechter 
uit zien dan jullie 

leeftijdgenoten, zal hij mij 
daarvoor verantwoordelijk 

stellen. Daarop richtte 
Daniël zich tot hem en zei: 

”Neem de proef op de som 
en laat ons tien dagen alleen groenten eten en water drinken. Vergelijk ons 

uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen 
eten en beslis dan over ons op grond van wat U ziet”. Hij ging op het 

voorstel in en gaf hen tien dagen.  

Aan het einde van die tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed 
uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden 

gekregen. Zij kregen vervolgens alleen maar groente en water. God schonk 
hen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. 
 

Harrie Meelen 
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Getuigenis 
 

Laten individuele levensverhalen iets oplichten van het geheim van de dood 

en het leven van Jezus? 
 

Enkel via verhalen heb ik iets van het geheim van de dood en het leven van 

Jezus leren kennen. Zoals ik ook alleen aan de hand van individuele 
verhalen iemand leer kennen die in onze gemeenschap is overleden. In alle 

individuele verhalen hoor ik over verdriet dat men heeft en over de liefde 
die werd gedeeld. Haast nooit valt er het woord God of Jezus in deze 

verhalen. En toch wordt in die verhalen iets zichtbaar van waarden uit het 
evangelie: leven in verbondenheid met elkaar, liefde, trouw en zorg. Hoe 

weten we dat we God kennen? Er is maar een bewijs, waar mensen houden 
van elkaar.  

 
René Hornikx 

 

 

Zending 
 

Jezus wenst ons vrede toe. 

Met zijn vrede in ons hart en met hernieuwd geloof 
beginnen we aan een nieuwe week. 

Daartoe zegene ons, die God en Goed is: 
in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
 

 

 
 

Jezus gaat voorbij, 

en dat betekent dat wij hem kunnen roepen, 
om te worden genezen.  

Augustinus 
 

 


