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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 

 

Zevende zondag van Pasen 

  
Wij mogen ons omringd weten door God die van ieder van ons houdt. Bij God 

zijn we altijd welkom wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen wat we 
bij de Enige ook hopen te vinden. God zegent ons: in de naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 

 

 
De weg van de Liefde (2013); Zr. Marianne 

 

Hoopvol wachten en bidden 
 

Liefde voor de ander is een waarde 
waarvan veel mensen doordrongen 

zijn. Dagelijks zetten mensen zich in 
om deze wereld en de mensen van 

dienst te zijn. 
Sommigen doen dit geïnspireerd 

door het verhaal van Jezus Christus. 
Ze hebben zich laten raken door de 

liefde van Jezus voor mens en wereld 

tot in de dood. 
 

Het ideaal dat Jezus en christenen 
voor ogen staat, is dat van een 

andere wereld, de wereld die niet 
beheersd wordt door economie, 

macht en invloed. 

 
Het visioen van Jezus is dat van een 

wereld waar er plaats genoeg is voor 
iedereen. 

Het evangelie van vandaag nodigt 
ons uit om in deze verdeelde wereld 

te leven vanuit het visioen van een 
andere wereld. De wereld waar liefde 

centraal staat. 
 

Laten we hoopvol wachten en bidden 
om geraakt te worden door Jezus’ 

liefde voor alle mensen en mee-
werken aan een wereld gebouwd op 

liefde. 

 
Ik wens je een ingetogen bezinning 

toe.                            René Hornikx 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 
Petrus bidt om een medewerker die met de overige apostelen met hart en 

ziel wil getuigen van Jezus liefde voor alle mensen. 
 

n die dagen stond Petrus op te midden van de broeders –er was een 
groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen– en hij zei:  

‘Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest 
bij monde van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de 

gids van hen die Jezus arresteerden.  Immers, hij werd tot onze kring 
gerekend en had deel aan onze taak.  Want in het Boek van de Psalmen 

staat geschreven: Iemand anders moet zijn ambt overnemen. Daarom 
moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die tijd dat 

de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van 
Johannes, tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen, van hen dus moet 

er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding.’ Ze stelden er 
twee voor: Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias. Ze spraken dit 

gebed uit: ‘Heer, U die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze 
twee U hebt uitgekozen om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen 

die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’ Daarop lieten ze hen 

loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen 
toegevoegd. 

 
Vraag: Hoe gaan wij om met uiteenlopende opvattingen in onze gemeen-

schap? 
 

Evangelie: Johannes 17,11b-19 
Jezus bidt en vraagt in zijn gebed dat wij met God één mogen zijn zoals Hij 

één is met zijn Vader. 
 

ezus zei: ‘Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, 
terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij 

Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, 
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen 

gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des 

verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe 
en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich 

zouden bezitten. Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft 
hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld 

ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen 
bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de 

wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij 
Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille 

van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen 
zijn.  

 
Vraag: Bid jij ook om de eenheid (in gezin, gemeenschap, werk) te 

bewaren? 
 

I 

J 
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‘Hoopvol wachten en bidden’ 
 

‘In die dagen, stond Petrus te midden van de broeders op –terwijl er een 
groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen waren- en vertelde dat 

het Schriftwoord in vervulling moest gaan en dat de heilige Geest bij monde 
van David  tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen 

die Jezus arresteerden.’  

 
Deze opgeschreven woorden lezen we dit weekend 

uit de Handelingen. Maar Judas had een andere weg 
gekozen en de gemeenschap van de apostelen was 

ineens niet meer compleet. De leerlingen zochten 
een  toevlucht tot een gezamenlijk gebed en Mattias 

wordt door het lot aangewezen om de plaats van 
Judas in te nemen. Daar Jezus twaalf apostelen had 

gekozen, vonden de leerlingen dat dit aantal ook zo 
moest blijven. Eén van de twaalf was weggevallen, 

één van de twaalf maar, en tóch vond Petrus onze 
eerste Paus, en alle broeders met hem, dat de 

opengevallen plaats moest worden ingenomen door 
iemand die net als zij altijd al een volgeling van Jezus 

was geweest. Maar vooral  was de kwestie van het 

onvolledig zijn hiermee weer opgelost, de groep was 
weer compleet….. 

Dat zou je verwachten. De apostelen voelden dat niet zo, want Jezus was 
er niet meer bij. Hij heeft zich, zo lazen we met Hemelvaart, 

teruggetrokken. Hun grote inspirator is er niet meer. Men voelde zich 
onthand, ontredderd. Iemand valt uit en een ander valt weer in, zo een-

voudig lijkt dat voor de eerste christengemeenschap te zijn.                            
 

Ik  moest bij  de voorbereiding van deze overweging denken aan de  Kerk 
van vandaag, anno 2021. In onze bisdommen worden wij al tientallen jaren 

geconfronteerd met een dramatisch priestertekort. Openstaande plaatsen 
worden her en der niet meer ingevuld. Kerken worden gesloten of 

omgebouwd tot luxe appartementen, diensten worden afgeschaft, en tot nu 
tot blijft het dweilen met de kraan open. De vraag  dringt zich op: waarom 

spiegelen we ons niet aan de eerste christengemeenschap en waarom staat 

onze kerkelijke hiërarchie zo weigerachtig tegenover het inzetten van 
gelovige leken, die net als zij, oprechte en geëngageerde volgelingen van 

Jezus zijn? Waarom kunnen wij als zijn volgelingen, als ‘niet gewijde 
gelovigen’ niet samen komen om Jezus’ leven te vieren en daardoor telkens 

weer de nodige inspiratie op doen? Wij zijn toch als ‘niet gewijde’ gelovigen 
mede verantwoordelijk voor de Kerk en kunnen zo de Kerk aanvullen wat 

er aan de hiërarchie ontbreekt. Misschien is het de overweging waard  daar 
eens in onze geloofsgemeenschap van Augustinus -en daar niet alleen- met 

elkaar van gedachten over te wisselen waarbij het thema van dat gesprek 
zou moeten zijn dat een gemeenschap niet aan haar lot mag worden 
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overgelaten. We weten hoe Jezus daarover dacht toen Hij de mensen-
menigte zag, zo laat de evangelist Mattheus  in vers 36 e.v. ons daarvan 

getuigen. ’Hij voelde medelijden met hen, omdat zij er uitgeput en 

hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder’.  En waar Hij óók tegen zijn 
leerlingen zei dat de oogst groot is, maar er weinig arbeiders zijn. Jezus 

verzocht de eigenaar van de oogst arbeiders te willen sturen om de oogst 
binnen te halen. 

 
Ook nu zijn heel wat 

mensen uitgeput en 
hulpeloos. En ook nu 

wachten deze mensen op 
arbeiders om hen bij te 

staan in hun nood. 
Welnu, die arbeiders 

kunnen ook leken zijn, 
mannen en vrouwen die 

weten dat de Boodschap 

van Jezus niet zómaar 
woorden zijn, maar dat 

het woorden zijn die 
gedaan moeten worden, 

in eenheid met allen die 
in die Boodschap geloven 

en ernaar willen leven. 
Precies om die eenheid 

bidt Jezus in het 
evangelie. En Hij bidt ook dat zijn Vader ons zou bewaren voor het kwade, 

en dat we wel ín de wereld zouden staan, maar niet van de wereld zouden 
worden. Jezus bidt dat wij als christenen met beide voeten in de wereld en 

in de werkelijkheid van de wereld moeten staan. Want alleen zo kunnen wij 
zijn Boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid uitdragen.  

Wie niet in de wereld en in de werkelijkheid van alle dag staat, kan dat naar 

mijn goeddunken niet altijd waarmaken. Maar, we zullen er voor moeten 
waken dat we ons niet laten opslokken door die wereld. Want in die wereld 

waarin wij leven zijn niet liefde, vrede en gerechtigheid de trefwoorden, wel 
macht, geld, concurrentie, recht van de sterkste en meer van dat fraais. 

Neen, daar mogen we ons niet door laten inpakken.   
 

Jezus zegt in het evangelie, dat we allen elke dag ons opnieuw moeten 
behoeden voor de verleiding om het op te geven en maar wat mee te 

sudderen met de wereld waarin we leven. Jazeker, we zijn als gelovigen 
steeds meer een kleine groep aan het worden en door sommigen worden 

we hier en daar voor naïevelingen versleten. Daarmee kan de verleiding 
groot worden om te doen wat zo velen voor ons al lang deden: de boeken 

dichtklappen en …….stop ermee! 
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Maar dat kan niet en mag ook niet, want door onze doop zijn wij  
gezondenen: mensen met een opdracht. We worden op weg gestuurd om 

de wereld leefbaar te maken, te beginnen in onze eigen omgeving.  

 
Het testament van Jezus is niet vrijblijvend. Het vraagt om te worden 

uitgevoerd, vandaag al, maar ook morgen en altijd. Vol overgave mogen 
wij uitzien naar Pinksteren en hoopvol wachten en bidden dat zijn Geest 

over ons zal komen. Zijn Geest van moed, kracht en overgave, zijn Geest 
die ons als toegewijde mensen doet leven in het spoor van Jezus en zijn 

ongewijde apostelen. Dat we, volgende week zondag , begeesterd door het 
vuur van Pinksteren samen volhouden en bidden om uithoudingsvermogen, 

maar bovenal blijven getuigen van wat ieder van ons in de Kerk van 
vandaag en in de toekomst bezielt.  

 
Johan Wolbrink 

 

Augustinus spreekt 
 

HEMELVAART  VAN  DE  HEER 
 
De Heer stijgt op naar de hemel, de leerlingen volgen hem met hun ogen. 
Hij zorgt dat mensen het zien, hij maakt hen tot getuigen. Dan horen ze: 

'Wat staan jullie daar toch? Jezus, die uit jullie midden is opgenomen, zal 
op dezelfde wijze terugkomen.'  Op dezelfde wijze? Wat betekent dat? 'Op 

dezelfde wijze' wil zeggen: in die gestalte, in dat lichaam. Ze zullen opzien 
naar hem die zij hebben doorstoken. Hij komt op dezelfde wijze terug als 

jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Ze hebben hem echt gezien, 
echt aangeraakt en betast. Ze hebben hun geloof versterkt door te kijken 

en aan te raken. Toen hij opsteeg naar de hemel hebben ze hem met hun 
ogen gevolgd. Ze hebben hun oren gespitst om te horen wat de engel zei, 

die de wederkomst van de Heer aankondigde.  
 

Dat had zich allemaal aan hen voltrokken. Toch was het zien alleen, 

evenmin als het betasten, op zichzelf niet genoeg om getuigen van Christus 
te worden, om alles dapper te verduren voor de verkondiging van de 

waarheid  en zich tot bloedens toe in te zetten tegen de leugen. Maar wie 
heeft hun dat dan gegeven? Luister naar wat de Heer zelf zegt: 'Blijf in de 

stad tot jullie worden toegerust met kracht vanuit den hoge.'   
'Jullie hebben gezien en jullie hebben aangeraakt. Maar verkondigen, en 

sterven voor wat jullie hebben gezien, dat kunnen jullie nog niet, totdat 
jullie vanuit den hoge worden toegerust met kracht.' Een mens kan dat niet 

uit eigen kracht, een mens heeft dit niet uit zichzelf. Hij kan het pas door 
de kracht die hem uit den hoge wordt gegeven.  

Broeders en zusters, laat de waarheid ons hiervan overtuigen. Laat niemand 
roemen op eigen kracht. Zeg tegen de Heer: 'Wees mijn helper, laat mij 

niet los en stuur mij niet weg.' 
(Sermo 265D,6: Zie: Als licht in het hart, 221. Vertaling Wim Sleddens z.g.) 
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Nieuwe initiatieven bij de Augustijnse lekenbeweging 

 

Sinds eind vorige eeuw is de Familia Augustiniana Nederland (vaak afgekort 
als FAN) de lekenbeweging van de Orde der Augustijnen.  De augustijnen 

zelf zijn, net als vele andere kloosterorden en religieuze congregaties in 
Nederland, aan het vergrijzen. Hoewel ook de kerken langzaam minder 

mensen trekken,  blijkt uit diverse landelijke onderzoeken dat veel mensen 
wel zoeken naar vormen van spiritualiteit. Zij putten hiervoor óók uit oude 

teksten, zoals bijvoorbeeld die van kerkvader Augustinus, die leefde rond 
400 n Chr.  

 
Gezien deze behoeften wil de FAN de augustijnse spiritualiteit onder de 

aandacht brengen en het voor geïnteresseerden mogelijk maken zich aan 

te sluiten bij deze lekenbeweging. Aanvankelijk moest men -om lid te 
kunnen worden van deze lekenbeweging- zich eerst aansluiten bij een 

plaatselijke Familia-groep. Drie plaatsen in Nederland hebben op dit 
moment een Familia-groep (Amsterdam, Nijmegen en Werkhoven). Sinds 

dit jaar is de FAN óók gestart met een ‘regionale groep’, waarbij iedereen 
die geïnteresseerd is in Augustinus ook lid kan worden. Omdat de leden van 

deze groep niet heel regelmatig fysiek bij elkaar kunnen komen, heeft de 
FAN voortaan voor haar aspirant-leden, zowel die van de plaatselijke 

groepen als die van de regionale groep, een kennismaking-set samen-
gesteld in de vorm van een leesmap waarin we Augustinus en enkele 

Augustinus-kenners aan het woord laten. De set bestaat uit verschillende 
delen en geeft op verschillende niveaus informatie over Augustinus en 

de augustijnse spiritualiteit. De map, die binnenkort aan (nieuwe) leden 
beschikbaar wordt gesteld, bevat artikelen van en over Augustinus.  In 

zijn vele preken, brieven en boeken die Augustinus heeft nagelaten, 

maakt hij vaak de vertaalslag van de H.Schrift naar het leven van 
alledag. Zijn vergelijkingen zijn vaak heel treffend en actueel. Zijn uitleg 

van de Bijbel en zijn inlevingsvermogen in dagelijkse zorgen, met daarbij 
zijn pastorale toon, maken dat hij, na ruim 1700 jaar, nog altijd populair 

is.  
 

Wij hopen dat de kennismaking-set die binnenkort gereed is,  
nieuwkomers op weg helpt vertrouwd te worden met zijn spiritualiteit en 

met de Familia Augustiniana Nederland. Geïnteresseerden kunnen op 
deze wijze beoordelen of de Augustijnse spiritualiteit hem of haar raakt 

en hij of zij ook daadwerkelijk lid wil worden van deze Augustijnse 
lekenbeweging.  

Mocht u door dit artikel geïnteresseerd raken in de Familia Augustiniana 
Nederland kijk dan voor verdere informatie op de tevens hernieuwde 

website van de vereniging: https://www.familiaaugustiniana.nl .  
 

Annemieke Pacilly 

voorzitter Familia Augustiniana Nederland  
(bestuur@familiaaugustiniana.nl) 

https://www.familiaaugustiniana.nl/
mailto:bestuur@familiaaugustiniana.nl
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Klein paars 

 

Deze twee kledingstukken -als ik ze zo noemen mag- uit 
mijn verzameling curiositeiten zijn afkomstig van een 

Geheim Kamerheer van de Pausen Pius XII, Joannes XXIII 
en Paulus VI, zoals op het bidprentje van de oorspronkelijke 

bezitter staat vermeld. Geheim kamerheer, Cubicularius 
Intimus, was een eretitel die toegekend werd aan ver-

dienstelijke mannen (uiteraard), meestal priesters, die 
daarmee formeel toetraden tot de hofhouding van de paus. 

Erg geheim was het niet, want de meeste kamerheren waren 
wat trots op deze titel en gaven daar bij officiële 

gelegenheden middels hun kleding uiting aan. Zij waren 
namelijk gerechtigd om klein paars te dragen. Klein paars 

bestond uit drie elementen waarvan er twee hier staan 
afgebeeld: een paarse sjerp, een bonnet met paarse pluim 

en een toog met paarse zoom en paarse knoopjes. De 

onderscheiding werd voornamelijk toegekend aan seculiere 
priesters die het verder hadden geschopt dan pastoor of kapelaan. Het ging 

dikwijls om dekens van grote dekenaten, directeuren van seminaria en 
professoren. De begiftigden mochten zich laten aanspreken als 

monseigneur. 
De onderscheiding was gebonden aan de regerende paus. Dat wil zeggen, 

als de opperherder was gaan hemelen, dan verviel de titel. Gebruikelijk was 
dan dat de nieuwe paus de titel opnieuw toekende. In het Vaticaan waren 

ze daar heel druk mee want de duizenden kamerheren moesten voorzien 
worden van een nieuwe oorkonde.  

 
De oorspronkelijke bezitter van de hier afgebeelde 

kledingstukken was bijzonder trots op zijn onder-
scheiding. Er ging geen familiegebeurtenis voorbij 

waarbij hij niet in vol ornaat aanwezig was. Er zijn vele 

foto’s bewaard waarin hij in klein paars met een sigaar 
in de ene hand en een glas in de andere staat 

afgebeeld. In 1968 werd de titel door Paus Paulus VI 
afgeschaft en vervangen door de titel kapelaan van de 

paus. Ook administratief werd het vereenvoudigd, 
want de titel gold voor het leven en behoefde dus niet bij het verscheiden 

van de paus hernieuwd te worden. 
 

Aan de vroegere bezitter van deze twee kledingstukken is nog een kleine 
anekdote verbonden waaruit iets doorschemert van de wettische 

geloofsbeleving uit het pré-conciliaire tijdperk. Onze geheime kamerheer 
was in 1958 uitgenodigd om een congres bij te wonen in de Verenigde 

Staten. Hij voorzag dat hij tijdens zijn reis niet zou kunnen voldoen aan de 
verplichting om dagelijks zijn brevier te bidden. Hij verzocht daarom aan de 

Haagse internuntius Mgr. Giobbe om van deze verplichting te worden 
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ontslagen en daarvoor in de plaats dagelijks de rozenkrans te mogen 
bidden.  

De internuntius stond hem dit toe middels een getekende en gestempelde 

verklaring waarop links onderaan staat vermeld: Pro taxa: flor. 10,--, ofwel 
ƒ 10,-- administratiekosten (in huidige koopkracht ruim € 30). Het 

verlichten van het geweten mocht wat kosten. 
 

Frans Savelkouls 
 

Nabrander van onze Vastenactie 
 

De redactie ontving onderstaand bericht. 
 

Hierbij stuur ik  even een bericht om te laten weten dat die mooie, groene 
trapnaaimachine die aan de Stichting Bambale cadeau is gedaan, veilig in 

Congo is aangekomen. Er is zelfs al gebruik van gemaakt door de leerlingen 
van de naaiopleiding.   

Van de week is de machine zorgvuldig in elkaar gezet en daarna is hij in 
gebruik genomen.   

 
We willen jullie namens iedereen van het bestuur en alle blij gemaakte 

mensen in Congo heel erg hartelijk bedanken.   

In de bijlagen nog een paar foto's waarop je ziet dat alles goed ontvangen 
is.  

Met vriendelijke groeten, Gerda Ikele,  Stichting Bambale  
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Hemelvaart 
 

Ik denk dat de meeste christenen geloven in de hemel of een 

hiernamaals. 
Of weten dit zeker. 

Bij mij ligt dit anders. 
Ik heb jaren geleden samen met mijn vrouw aan het bed van een 

doodzieke man gezeten. 
Een gelovige en wijze man. 

Met een prachtig ontwikkeld geweten waar ik jaloers op ben. 
Mijn vrouw zat aan de ene kant van het bed en ik aan de andere. 

Zijn ene hand lag in de hand van mijn vrouw. 
De andere lag in mijn hand. 

Zo gehecht was hij aan het leven. 
De ruimte was gevuld met stilte zodat 

de angst voor de dood draagbaar was. 
Plotseling zei hij: 

Ik kan de sleutel van de hemelpoort niet vinden. 

Even daarna ontsliep hij met een glimlach op zijn gelaat. 
 

Wil Koteris 
 

Niets is aangenamer in de wereld 

dan de nabijheid van een vriend.  

Augustinus 

 

 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 

U kent ons. 
En toch brengt U samen wat verdeeld is 

en nodigt ons uit de eenheid te bewaren. 
Wij vragen U: 

open ons hart voor uw Woord 
dat we hoopvol blijven wachten 

en blijven bidden 
om de komst van uw heilige Geest 

die waait waar zij wil. 
Moge wij met de hulp van uw heilige Geest 

de eenheid in onze gemeenschap bewaren. 

Zo vragen we U in naam van Jezus. 
Hij heeft de dood overwonnen 

en leeft bij U in eeuwigheid. 
Amen. 
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Sint Jozef 
 

Bij het lezen van het artikeltje over het Jozef-jaar in de Kerk-Krant  van 2 
mei, kwamen  bij mij twee geheel diverse jeugdherinneringen aan Sint-

Jozef boven.  
 

Allereerst het lied Sint-Jozef gij waart ambachtsman (oorspronkelijk gedicht 
van Guido Gezelle) dat wij  in de derde klas van de lagere school onder 

leiding van meester Van der Vorst leerden zingen. 
 

Sint –Jozef , gij waart ambachtsman 
En droeg daar alle lasten van 

Gij klaagde niet , al leed gij nood 
In het zweet des aanschijns wont gij uw brood 

En dacht vol hopen onvervaard 
Wat God bewaart is wel bewaard 

 

En jaren later, als student in Nijmegen, op een  WC-deur van de mensa het 
volgende smeekgebed aan Jozef gericht: 

 
Sint Jozef, gij waart vader zonder te zondigen, laat mij zondigen zonder 

vader te worden… 
 

Harrie Meelen 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QE73mpdj4Po
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Boekbespreking:  

Het leven gewogen. Een kijk op de oude dag 
 

Onlangs is bij uitgeverij Halewijn/Adveniat   
een prachtig boekje verschenen over de 

oude dag van de Italiaanse schrijver Enzo 

Bianchi. Hij is een monnik en heeft vele 
gemeenschappen gesticht. 

Vanuit zijn eigen ervaring en op basis 
van talrijke gesprekken met andere 

ouderen, geeft hij ons een inkijk in wat de 
oude dag ons kan brengen. Een verrassende 

en inspirerende tekst. Hij geeft ons zijn 
terugblik op zijn leven en wat dat concreet 

betekent voor zijn welzijn en geluk. Bianchi 
promoot niet de illusie van een eeuwige 

jeugd zoals ons dat in de reclame voor 
oudere mensen zo vaak wordt voor-

gehouden. Hij pleit voor acceptatie van de 
vele veranderingen die de ouderdom  

tekenen. Zijn boek is een warme uitnodiging 

om te leren omgaan met de eindigheid van 
het leven.   

 
In alle openheid bespreekt hij de angsten en tekenen van veroudering. Vol 

dankbaarheid blikt hij terug op zijn levensboog. Vele gewone aspecten 
keren terug. In de eerste plaats zijn geloof wat in de loop der jaren een 

grote verinnerlijking heeft ondergaan. Verder de natuur, zijn hobby’s,  zoals 
wandelen en koken, het omgaan met mensen doordringen  zijn boek. 

Zijn manier van oud worden op een goede manier wil hij in zijn boek met 
iedereen delen. De lezer van dit boek ontmoet in hem een zeer prettige 

reisgezel die volop genoten heeft van het leven en nu in grote dankbaarheid 
over de relativiteit van het leven vertelt. De komende tijd wil ik een aantal 

belevingen van hem met onze  kerkkrantlezers delen. 
Enzo Bianchi: Het leven gewogen. Prijs € 15,95. ISBN 9 78 90 852 8582 3 

 
Dolf van der Linden osa 

 

 

Nieuwe website Pieter Briels 
 

Verdeeld over meerdere edities van de Kerk-Krant heeft Pieter Briels u 
meegenomen in de wereld van de kunst. 

Wilt u zien wat Pieter zelf op artistiek gebied heeft gepresteerd, ga dan 

naar Pieter Briels aquarellen | Galerie Dejavu (dejavu-son.nl) 

https://www.dejavu-son.nl/pieter-briels-aquarellen/
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De Eindhovense kamerheer 
 

Michiel Verweij neemt ons deze keer mee op een reis door Europa: van Eindhoven naar 

Leuven, een ommetje door Spanje en na een uitstapje naar Wittenberg belanden we in 

Rome. Het is een uitgebreide reis en daarom doen we het in twee delen. In de volgende 

aflevering van de Kerk-Krant volgt het tweede deel van deze reis. 

 

Hij heette Nicolaas en kwam uit Eindhoven. Nicolaas van der Poorten 
oftewel, in het Latijn, Nicolaus a Porta. Wanneer hij geboren is, weten we 

niet. Vermoedelijk is hij te identificeren met een Nicolaus de Porta die net 
vóór 29 augustus 1488 aan de Leuvense universiteit ingeschreven werd. 

Zoveel naamgenoten zullen er in het kleine Kempische stadje dat Eindhoven 
toen was, toch niet zijn geweest. Zeker niet met een loopbaan van dit type. 

Dat laat ons toe Nicolaas' geboortejaar te bepalen op 1470-1473. Hij was 
niet 'minderjarig' toen hij werd ingeschreven (jonger dan 14). Hij was niet 

'arm' en kon zijn examengeld volledig betalen. Volgens het systeem van de 
laatmiddeleeuwse universiteit die Leuven was, volgde Nicolaas eerst twee 

jaren de colleges van de faculteit van de Artes, de Vrije Kunsten: dat 
betekende vooral logica en physica volgens de inzichten van Aristoteles. De 

meeste studenten hielden het daar bij. Nicolaas niet: hij ging door en begon 

de lange studie van de theologie. Of hij deze ooit voltooide, weten we niet: 
we weten alleen dat hij vóór 1502 de graad van baccalaureus formatus 

behaalde en dat hij nooit de titel magister voerde, waarop de volledig 
afgestudeerde theologen recht hadden. 

 
Denk niet dat alle priesters in die tijd theologie studeerden: dat deden ze 

niet. Dat was ook een van de kritiekpunten van een aantal hervormings-
gezinde intellectuelen, zoals Erasmus en Adrianus Florens van Utrecht, om 

alleen deze twee te noemen. Nicolaas begon evenwel aan deze studie. En 
daar en op dat moment ontmoette hij een man die zijn leven zou 

veranderen. 
 

Adrianus Florens of Adrianus van Utrecht was in deze 
stad geboren op 2 maart 1459. Zijn eerste vorming 

genoot hij in Zwolle: de IJsselsteden Deventer en 

Zwolle hadden betere Latijnse scholen dan Utrecht op 
dat moment. Ongetwijfeld kwam Adrianus daar in 

contact met de Moderne Devotie, een beweging die 
een meer doorleefde en beleefde vroomheid 

voorstond, met dagelijks gewetensonderzoek. 
Adrianus heeft nooit echt tot die kring behoord, maar 

bepaalde praktijken en punten vinden we in de rest 
van zijn leven terug. In 1476 werd Adrianus 

ingeschreven aan de Leuvense universiteit die toen net 
een halve eeuw oud was. Leiden zou pas een eeuw 

later worden gesticht. Adrianus was een briljante 
student en in 1478 behaalde hij de eerste prijs bij de examenresultaten. 

Ook hij begon aan de studie van de theologie en sloot die in 1491 af met 
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het behalen van de graad van doctor. Vanaf dat moment doceerde hij aan 
de faculteit en groeide daar langzaam uit tot de belangrijkste theoloog van 

de universiteit. Twee maal was hij rector, in 1493 en in 1500-1501: dat was 

een functie van een half jaar. Belangrijker was dat hij in 1498 deken van 
het Leuvense Sint-Pieterskapittel werd. Daarmee was hij vicekanselier van 

de universiteit en tegelijk de hoogste geestelijke van de stad. Adrianus nam 
dat ernstig: hij riep bij gelegenheid de Leuvense clerus samen om hen toe 

te spreken. Een van de kanunniken die hij gemaand had zijn amoureuze 
betrekking met een dame af te breken, probeerde Adrianus te vergiftigen: 

door tijdig ingrijpen van zijn arts werd de deken-professor gered. In 1506 
werd Adrianus vanwege zijn integriteit en zijn intelligentie tot raadsheer van 

Margaretha van Oostenrijk benoemd, in 1507 tot opvoeder van de jeugdige 
Karel V. 

 
In 1512 stelde Adrianus in zijn huis aan de toenmalige 's Meiersstraat in 

Leuven zijn eerste testament op. Een van de executeurs testamentair was 
Nicolaas van der Poorten. Hoe de twee elkaar hebben ontmoet, is in de 

nevelen der geschiedenis gehuld. Waarschijnlijk heeft Adrianus Nicolaas 

opgemerkt als student theologie. Waarschijnlijk heeft hij in hem bepaalde 
kwaliteiten onderkend, intelligentie, maar ook een zekere inslag. Was 

Nicolaas in Eindhoven toch wat onder invloed van het klooster Mariënhage 
gekomen? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat Nicolaas een 

prebende kreeg in de Eindhovense Sint-Catharinakerk en dat hij daar zelfs 
deken van het kapittel werd. Een prebende was de benoeming als kanunnik 

of kapelaan of een verbinding met een bepaald altaar en (vooral?) het 
inkomen dat aan die functie verbonden was. Het was een belangrijk 

financieringssysteem voor priesters en professoren. Het was eigenlijk een 
iets té goed financieringssysteem, want ze waren het begeerde object van 

gretige handen die hele verzamelingen van prebenden aanlegden. En dan 
vooral van de inkomsten, terwijl het werk door een plaatsvervanger werd 

gedaan. De regels stonden een maximum toe van vier prebenden die men 
in absentia mocht genieten, dus zonder ter plaatse te resideren. Adrianus 

hield zich strikt aan dat maximum: hij was zo naast zijn dekenaat in de 

Sint-Pieter ook pastoor van het Groot Begijnhof in Leuven en van 
Goederede op Goeree-Overflakkee. Wat men daar ter stede vertelt, alsof 

hij een vreedzaam plattelandspastoor zou zijn geweest die ineens tot paus 
werd verkozen, is een vrome legende. Vroom misschien, een legende zeker. 

U hebt allang door dat deze Adrianus Florensz van Utrecht de latere paus 
Adrianus VI is, maar dat wist Nicolaas toen nog niet. Voor Nicolaas is ook 

alleen deze ene prebende in Eindhoven zelf bekend. Maar hij heeft niet altijd 
in het stadje aan de Dommel geresideerd. Lentas dum flavens Dummela 

mittit aquas 'terwijl de gele Dommel haar trage wateren stuwt', zoals de 
Latijnse dichter zegt. 

 
In 1515 werd Adrianus naar Spanje gestuurd om Karels Spaanse erfenis 

veilig te stellen. Dat lukt en Adrianus blijft in Spanje om als plaatsvervanger 
van Karel op te treden. Ook nadat de jeugdige koning zich in Spanje heeft 

laten inhuldigen en weer naar Aken is vertrokken voor de keizerkeuze, blijft 
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Adrianus op het Iberisch schiereiland en onderdrukt daar met tact en 
behendigheid de opstand van de Comuneros, van de Spaanse stenden en 

steden tegen de Flamencos van Karel V. Dat nauwelijks 50 jaar later 

Adrianus' land van herkomst zich op dezelfde wijze tegen de Spanjaarden 
zou verzetten, kon niemand nog bevroeden. Toegegeven: de hertog van 

Alva had aanzienlijk minder tact en behendigheid dan Adrianus. 
 

Was Nicolaas uit Eindhoven op dat moment bij Adrianus in Spanje? We 
weten het niet, maar het is zeker niet onmogelijk, zo niet zelfs 

waarschijnlijk. Op grond van wat volgt. Dat Nicolaas Adrianus' executeur 
testamentair was in 1512 suggereert dat de twee goed vertrouwd met 

elkaar waren, wellicht dat ze dezelfde denkbeelden deelden, dat ze zelfs 
bevriend waren, zij het dat de verhouding toch wat ongelijk was. Aan de 

ene kant de grote theoloog met verbindingen met het hof, aan de andere 
kant de kanunnik en deken van Eindhoven. Dat laatste was toch nog niet 

zo hoog in de ranking. 
 

In 1517 had de augustijn Maarten Luther in Wittenberg in Saksen zijn 

stellingen aangeslagen. De Leuvense universiteit was de eerste die de 
handschoen oppakte en enkele stellingen veroordeelde. Volgens toenmalig 

academisch gebruik. Tegenwoordig maken wij onze wetenschappelijke 
opponenten in venijnige recensies af, toen deed men dat door bepaalde 

stellingen uit hun werk als ketters te bestempelen. Theologen zijn vaak 
voorzichtige lieden en de Leuvense vormden geen uitzondering: ze hadden 

zich vóór publicatie verzekerd van de steun van hun oude voorman Adrianus 
in Spanje. Dat de Leuvense theologen zo tegen Luther waren, is begrijpelijk. 

In Leuven had men de laatste jaren vooral gewerkt en gedacht rond het 
belang van de sacramenten voor de verwerving van het heil, vooral dan van 

de biecht, en men probeerde dat tegelijk, in een vorm van pastoraal-
theologie avant la lettre, voor de parochiepriesters praktisch om te zetten. 

Zo maakte zich een andere Eindhovenaar, Godschalk Rosemondt, later ook 
rector van de universiteit aan de Dijle, verdienstelijk. Er is in Eindhoven nog 

ergens een straat naar hem genoemd. Niet te opvallend. Rosemondt zou 

overigens als rector ook Erasmus in bescherming nemen tegen diens felste 
tegenstanders, twee uit Holland afkomstige dominicanen in Leuven. 

 
Maar Luther had de wind in de zeilen. Of liever: op Luthers theologische 

punten entten zich allerlei andere tegenstellingen en het resultaat was een 
kluwen dat niemand meer kon ontwarren en waar niemand meer invloed op 

kon uitoefenen. Alles leek rond 1520 gericht op het verketteren van de 
tegenstander, Luthersen tegen de paus, de paus tegen de Luthersen. Enig 

oor voor gematigde standpunten was er niet. Zoals zo vaak. Het idee om 
toch eens in eigen boezem te kijken, kwam bij niemand op. Alles was gericht 

op de verderfelijkheid van de tegenstander. Wie niet met ons is, is tegen 
ons. Dat was het motto. Zoals zo vaak. 

 
Michiel Verweij 
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Over geometrie en de wonderlijke achtster 
 

Vraagt U zich af waarom er vaak een regelmatige structuur in een oude 
icoon te ontdekken is? Dan zal het helpen om te weten dat, in de 

beginperiode van de iconen (3e eeuw), de kunst en de geometrie nog stevig 
met elkaar verweven waren. De kunst, die het verhaal zo natuurgetrouw 

mogelijk wil vertellen. En de geometrie, die  zorgt voor de compositie, een 
evenwichtige en logische indeling. Door een samenwerking tussen beide 

ontstaat harmonie en rust. Heel belangrijk voor de goede werking van de 
icoon, die ‘gericht op God, bestemd voor gelovigen’ is. 

 
Geometrie betekent “Het meten van de aarde”. Die praktische toepassing 

werd al gauw uitgebreid naar de astronomie: ”het meten van de hemelboog 
en het toekennen van wetmatigheden aan de sterren”. Meetkundigen, 

rekenaars, schrijvers en ook onze iconenschrijvers waren vaak geestelijken. 
Ze werden gezamenlijk opgeleid in belangrijke centra. Hier ligt onze 

cultuurgeschiedenis, hier komen we vandaan. We hebben veel aan hen te 

danken. 
 

Laten we de voorgaande twee 
iconen van Goede Vrijdag en 

Hemelvaart eens nader 
beschouwen. De geometrie 

achter deze beeltenis is 
opgebouwd uit twee kunstig in 

elkaar verweven achtpuntige 
sterren, in het wit aangegeven. 

Samen overspannen ze exact 
de hele hoogte van de icoon. 

De achtster zelf 
bestaat weer uit 

meerdere 

driehoeken 1 – 1 
– ‘wortel 2’. Het 

getal 1, de 
eenheid, staat in de Joodse 

getallensymboliek voor ‘God’. 
Ook ‘wortel 2’ is een getal. 

Maar het is niet in gehele 
getallen (bijvoorbeeld in een 

breuk) uit te drukken. Men 
heeft in onze tijd inmiddels 

bewezen dat het een 
‘irrationeel’ getal is. Iets 

waarover men zich kan 
verwonderen. 
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Er is iets opmerkelijks aan de hand. 
Met behulp van de donkergrijze 

schuine lijnen kunnen driehoeken, 

vierkanten, cirkels én vliegers (zie 
de blauwe lijnen) op  vele manieren 

met elkaar worden verweven. 
Indien gewenst kan het patroon 

oneindig worden voortgezet. De 
achtster verbluft kunstenaars én 

ons met zijn eenvoudigheid in 
veelzijdigheid. Ze staat voor ‘het 

goddelijke Koningschap’ van Jezus 
Christus. In onze iconen zijn twee 

achtsterren aanwezig, immers: 
Christus is Koning van Hemel én Aarde. Waarschijnlijk zijn daarom, bovenin 

de koepel van de Sint Pieter te Rome, achtsterren rondom het oculus (oog, 
ronde lichtkoepel) te vinden. Het is dezelfde ster die ook verscholen is in de 

haakse strepen van Zijn gouden nimbus, de ‘Stralenkroon’ van Onze Lieve 

Heer. 
 

Anita van der Kam 

 

 

 

 

Viering vanuit de Kapel op zondag 

op 16 mei om 12.00 uur live te volgen 

 
Online Oecumenische viering met Marleen Kremers (voorganger), 

en Dirk van Tellingen en Eugen de Mol 

Ik kom naar je toe: een mooi thema, vooral nu met corona naar elkaar 

toe komen zo problematisch is en we toch die nabijheid heel erg 

verlangen. 

Ook in Johannes gaat het over Jezus die naar ons toe gekomen is en die 

mensen naar elkaar toe zendt. 

De viering online volgen?  
Dat kan via Kerkdienstgemist.nl 

Eerdere vieringen zijn te vinden op de pagina Opnamen van de 

vieringen. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven
https://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
https://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
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Getuigenis: Dienen in gratuite liefde 
 

‘Als gehuwde moeder van zes kinderen, fulltime werkend aan de universiteit 

(waar ik opklom van student tot gewoon hoogleraar), en als geëngageerde 
gelovige, wil ik mijn levensmissie omschrijven als een dienen in gratuite 

liefde, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. 

 
Mijn geloof baande zich een eigen weg, gevoed vanuit persoonlijke 

levenservaringen en door maandelijkse bezinningen en jaarlijkse stilte 
dagen. De verwerking van de dood van mijn tweejarig zoontje Adriaan gaf 

mijn levensmissie vanuit het verrijzenisgeloof concreet gestalte. Gelovend 
dat ik na de dood veel volkomener zal liefhebben en zal opgaan in het grote 

netwerk van Gods liefde, beschouw ik mijn leven als een leerschool van 
liefde, als een blijvend proces van steeds fijner trachten te beminnen. Jezus 

zelf werd het toonbeeld van een liefde die tot het uiterste gaat. 
 

Als moeder in een groot gezin valt het me niet moeilijk deze missie te 
beleven. Ik tracht het beste van mezelf te geven aan mijn kinderen, opdat 

ze zouden opgroeien tot gelukkige volwassenen met een eigen zending. 
Veel moeilijker wordt het deze missie in concrete daden om te zetten in 

mijn academische werkomgeving. Anders dan in de familiale kring is 

competitiviteit er troef … .’ (Sabine Van Huffel) 
 

Vraag: Kan leven vanuit liefde de wereld veranderen? 
 

 

Bidden 
 

Sinds enkele maanden bidden mijn vrouw en ik een gebed op drie 
momenten van de dag. We doen dat niet omdat ons bidden de wereld zou 

veranderen. We doen het omdat bidden ons verandert en zo kunnen wij 
bijdragen aan een wereld waar het goed wonen is voor velen. Voor wie mee 

wil bidden! Hier zijn onze korte gebeden. 
 

MORGEN 

God, 
dank U voor deze nieuwe dag. 

Wij zijn dankbaar. 

Wij proberen goed te zijn 
voor mensen om ons heen 

Zegen ons en deze dag. 
Amen. 

 

MIDDAG 
De Heer is bij ons op het midden van deze dag. 

De Heer blijft ons nabij met zijn liefde en goedheid. 
De Heer zegene ons en allen die we vandaag ontmoeten. 
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AVOND 

God, dank U voor deze dag 
die ten einde loopt. 

Zegen deze avond 
en blijf bij ons in de nacht 
tot de zon weer opgaat. 

 

René Hornikx 
 

 

16 mei: wereldcommunicatiedag 
 

Gebed: 

Heer, leer ons om verder te gaan dan onszelf, 

en op zoek te gaan naar de waarheid. 
Leer ons om uit te gaan en te zien, 

leer ons te luisteren, 
geen vooroordelen te koesteren 

of overhaaste conclusies te trekken. 
Leer ons te gaan waar niemand anders wil gaan, 

om de tijd te nemen die nodig is om te begrijpen, 
om aandacht te besteden aan de essentie, 

en ons niet te laten afleiden door het overbodige, 
om bedrieglijke schijn te onderscheiden van de waarheid. 

Geef ons de genade om uw aanwezigheid in onze wereld te herkennen en 
de eerlijkheid die nodig is om anderen te vertellen wat we hebben gezien.  

 
Paus Franciscus 

 

 

 
 

Zending 
 

Ga in vrede en in liefde voor elkaar je weg, 
leef uit de geestkracht die sterker is dan de dood, 

werk met hart en ziel aan deze wereld 
waar plaats is voor allen. 

Ga en doe! 
 

Daartoe zegene ons, die God en Goed is: 

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 

 

 
 

 
 

 


