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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? 

 

D 
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Jaargang 9, nummer 22                   2 mei 2021                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 

Vijfde Zondag van Pasen  
 

Dank de Heer, want hij is goed, zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
De Heer roept ons samen. Moge de Enige ons samen-zijn zegenen: in de 

naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Geef ze de ruimte 
 

 
 

Na de winter komt de natuur tot 
leven. De wortels halen voeding uit 

de grond en via stam en takken 

worden voedingsstoffen gebracht 
tot bij de plaats waar bladeren 

worden gevormd en vruchten gaan 
groeien. Planten, struiken en bomen 

worden groen, krijgen bloesem en 
vruchten. 

 
 

Juist omdat de takken en de stam 
met de wortels verbonden zijn, 

kunnen ze bladeren vormen en 
vruchten voortbrengen. 

Niet alleen bladeren en vruchten zijn 
verbonden met hun oorsprong, ook 

wij mensen koesteren onze oor-
sprong. We mogen er aan herinnerd 

worden waar we ooit goed begonnen 
zijn. Daar kunnen we naar terug om 

als het nodig is nieuwe levenskracht 
op te doen. 

 

Als gelovigen weten we dat God onze 
oorsprong is, onze bron waarmee we 

verbonden blijven willen we kunnen 
getuigen van ons geloven. 

 
Mogen we opnieuw onze bron leren 

kennen waaruit we als gelovigen 
leven. 

 
René Hornikx 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Johannes 2,18-24 
Nikodemus wordt uitgenodigd Jezus te volgen op de weg naar het licht. 

Johannes doopt. Wie gedoopt is keert zich naar het licht en laat het verleden 

achter zich. 
 

Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

Naam van de eniggeboren zoon van God. Hierin bestaat het oordeel: het 
licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis 

meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, 
heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat 

zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat 
naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn 

gedaan.’  
Daarna ging Jezus met zijn leerlingen het land van Judea in, bleef daar 

enige tijd met hen en doopte er. Maar ook Johannes diende het doopsel toe, 
te Enom bij Salim, omdat daar veel water was; men ging daarheen om zich 

te laten dopen. Johannes was namelijk nog niet in de gevangenis geworpen. 

 
Vraag: Waarom beminnen mensen meer de duisternis dan het licht? 

 
Evangelie: Johannes 15,1-8 

Jezus is de wijnstok. Door God geplant. Met Hem verbonden dragen wij 
goede vruchten. 

 
ezus sprak: ‘Ik ben de ware 

wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. Elke rank aan Mij die 

geen vrucht draagt, snijdt Hij af; 
en elke rank die wel vrucht draagt 

zuivert Hij, opdat zij meer vrucht 
mag dragen. Gij zijt al rein dankzij 

het woord dat Ik tot u gesproken 

heb. Blijft in Mij, zoals Ik in u. 
Zoals de rank geen vrucht kan 

dragen uit zichzelf, maar alleen als 
zij blijft aan de wijnstok, zo gij 

evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik 
ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt 

veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, 
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, 

gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden 
in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt 

mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn 
leerlingen zijn. 

 
Vraag: Kun je jouw verbondenheid met Christus omschrijven? 

 

J 
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Een vruchtbare relatie 
 

Omdat onze persoonlijke ontwikkeling en onze vrijheid tegenwoordig hoog 
in het vaandel staan, is ons samenleven met elkaar danig veranderd. 

Om maar eens wat te noemen: 
* de opkomst van ‘lat-relaties ’(living-apart-together): je hebt wel een 

relatie, maar je woont allebei apart, waardoor de persoonlijke vrijheid 

blijft bestaan; 
* de groei van het aantal ‘singles’: je hebt wel een vriendenkring en af en 

toe een relatie, maar je bindt je niet; 
* je houdt als echtgenote je eigen achternaam en wilt niet  ‘de vrouw 

van’… worden genoemd. 
Dat proces van individualisatie 

heeft zich ook afgespeeld in de 
kloostergemeenschappen. 

Allemaal hetzelfde denken en doen 
bleek eerder een karikatuur van 

het gemeenschapsleven te zijn 
dan een ideaal. In zijn Regel voor 

de Gemeenschap laat Augustinus 
al  zien dat iedere broeder/ 

zuster in het samen op weg zijn 

naar God ook zichzelf mag 
zijn/worden.  

 
Familieverbanden waren vroeger 

veel hechter dan nu, en in sommige culturen is dat nog zo.  
Allochtone medebewoners laten vaak zien hoe het bij ons vroeger ook 

was: familietradities zijn heilig en je hebt te luisteren naar de gezags-
dragers binnen de familie. Soms bepalen ze met wie je moet trouwen. 

Maar die tradities scheppen ook veiligheid en geborgenheid. Het is te 
hopen dat bij emancipatie zowel bij hen als bij ons de familieverbanden 

blijven bestaan, zodat je bij elkaar terecht kunt en er zorg blijft voor 
elkaar.  

 
Je zou een geloofsgemeenschap kunnen vergelijken met een familie die 

alle kanten uitgroeit maar toch verbonden blijft met elkaar.  

Johannes gebruikt hiervoor het beeld van de wijnstok. Jezus is de wijnstok 
en wij de ranken. Welke kant je ook opgroeit, dat maakt niet uit, als je 

maar verbonden blijft met de wijnstok en vruchten voortbrengt. Het gaat 
er om dat we Jezus’ woorden horen én beleven. Zo zegt Johannes het ook 

in zijn brief (1e lezing): liefhebben met woorden alleen is niet genoeg, het 
zal in je daden zichtbaar moeten zijn. Dan draagt je geloof vruchten. Wie 

zijn geloof niet weet om te zetten in daden, mist de verbinding met de 
wijnstok, verdort  en wordt afgesneden… 

 

 
In de tuin van Mariënhage. Circa 1930 
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Komt ons geloof dan toch niet erg onder druk te staan… 
als een relatie met veel verplichtingen, een knellende familieband waar je 

onderuit wilt?  

‘Ik geloof liever op mijn eigen manier’, dat is een uitspraak die je in onze 
tijd nogal eens vaak hoort en ook in praktijk wordt gebracht. Daarom 

gaan veel mensen ook niet meer naar een bijeenkomst van de geloofs-
gemeenschap in de kerk, ze geloven liever ‘single.’ Ze zien in de kerk van 

Christus geen ‘wijnstok’ meer waarmee ze verbonden willen zijn.  
 

Ik maak me wel zorgen over die ontkerkelijking 
Ik ben bang dat als Het Verhaal verloren gaat, de ranken verdorren en 

geen vruchten meer zullen dragen. Tegelijkertijd zie ik dat ontkerkelijkte 
mensen ook veel goeds tot stand kunnen brengen. Johannes geeft ons in 

zijn brief ademruimte. Hij spreekt over ons geweten. Al zijn de vruchten 
van ons geloof en het geloof van onze medemensen niet toereikend, al 

twijfel je over het religieus gehalte van jezelf of van anderen, God is 
groter dan ons hart. Hij weet alles. Hij kent onze goede bedoelingen en 

onze beperktheden. Daarom moge wij vrijmoedig met God omgaan, zegt 

Johannes. De relatie is geen knellende band, er is geen sprake van 
kadaverdiscipline. God is groter dan ons hart en weet wat in ons omgaat. 

Het belangrijkste criterium is dat we goede vruchten voortbrengen.  
 

Laten we dan niet te hard oordelen over elkaar 
Wij zijn de wijngaardenier niet. Wij zijn niet bevoegd om het snoeimes te 

hanteren en elkaar de maat te nemen. Laten wij naar onszelf kijken, naar 
onze eigen mogelijkheden. En blijven we onze roeping volgen door het 

verhaal van Jezus levend te houden en te bidden voor de verbetering van 
kerk en wereld. Dan houden we Christus zichtbaar in ons midden, de stam 

waaraan de ranken zich kunnen volzuigen met levenssappen. Als wíj een 
vitaal geloof uitstralen en God eren door onze medemensen te dienen, 

zullen er altijd mensen zijn, ook jongeren, die hun leven willen enten op 
die stam: de ware wijnstok! De Geest waait immers waar ze wil…  

 

Joost Koopmans osa 
 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
steeds weer lopen we bij U weg. 

En telkens weer blijft U ons zoeken 
en zich met ons verbinden. 

God, spreek tot ons uw Woord, 
waarin we uw liefde herkennen. 

Dat we elke dag mogen leven uit uw liefde, 
en Jezus steeds willen navolgen. 

Door verbonden te blijven met Jezus ontstaat gemeenschap. 
We vragen het U voor tijd en eeuwigheid. 

Amen. 
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Liefde in honderd woorden 
 

De redactie ontving op haar oproep om het begrip LIEFDE in honderd 
woorden te omschrijven tot nu toe twee reacties. 

 
Ik heb geen honderd woorden nodig voor het begrip liefde. 

 
Joop en ik hadden nauwelijks woorden nodig tijdens onze bijzondere 

mijmeringen over ons leven, kort voor haar overlijden. Wij keken elkaar in 
de ogen, zwijgend. Raakten elkaars lippen. “Bedankt”. Het was een van 

haar laatste woorden. Jij ook bedankt mijn lieve Joop. 
Het is goed zo. 

 
Deze tekst ligt, nog met andere bijzondere teksten, op het ‘Altaartje’ in ons 

appartement. Elke dag branden we een lichtje. Joop is niet weg, zij is in ons 
midden, elke dag. 

 

Pieter Briels 
 

De Lie-hief-de gevarieerd samengevat: 

  
voor mijn partner: 

wederzijds thuiskomen in elkaar, dag en nacht; sterk en minder-sterk 
mogen zijn binnen respectvolle tederheid, storingen durven 

doornemen/geen agressie; beTROUWbaar; een godsgeschenk 
 

voor vrienden:  
idem; uiteraard zonder de ultieme samensmelting; veilige banden; dus a-

sociale media mijden; grenzen kunnen aangeven, behoedzamer qua 
diepgang, zonder zelfverloochening 

 
voor de wereld:  

eerbied voor elke mensen-soort, flora en fauna in woord en daad 

voor niet-gekozen kontakten: mildheid binnen behoud van eigenheid; 
misstanden wijs aankaarten 

 
voor onze BRON: 

diens steunende engelen en stimulerende volgelingen; diepe dank voor 
ONzienlijke maar ervaren geborgenheid 

Z/H-ij was, is - en zal alom zijn: hart-verwarmende onvoorwaardelijke 
Liefde door alles heen 

                                                           
Ambriella 
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Een exotische bestemming 
 

Niet schrikken, maar vandaag neem ik u niet mee naar Rome, maar naar 
een veel exotischer bestemming. Vandaag gaan we naar Oirschot. Oirschot 

is de historische concurrent van Eindhoven. In de grote stad die Eindhoven 
nu is, weten ze dat niet, in Oirschot weten we dat wel. Het stadje Eindhoven 

is een nieuwe stichting door hertog Hendrik I van Brabant wiens 

grafmonument hier in Leuven in de Sint-Pieter ligt. De eigenlijke kern is 
Woensel, maar het historisch imperialisme van de stadskern drukt de 

geschiedenis van de delen grotendeels weg.  
 

Ook Oirschot is daarvan het slachtoffer. Maar 
als u naar de stadskern van Oirschot gaat, ziet 

u wat Eindhoven niet heeft en nooit gehad 
heeft. De Sint-Pieter torent majestueus boven 

het marktplein uit. De Eindhovense Sint-
Catherina was vergeleken daarbij, voor zover 

we uit oude prenten op kunnen maken, toch 
maar dorps. Eindhoven had een oud stadhuis, 

maar dat van Oirschot is ouder. Nog steeds 
pronken het Hof van Solms en huize De 

Groenberg als oude patricische huizen welks 

gelijke Eindhoven nooit gehad heeft. En er 
staat nog steeds de oude Latijnse school.  

 
Maar wat is er dan precies gebeurd dat 

Eindhoven de bovenhand gehaald heeft? Was 
dat Philips? Verrassend genoeg niet. De kern van Eindhovens uiteindelijk 

succes ligt in twee dingen, maar geen van de twee zult u in de Eindhovense 
historiografie aantreffen. Ten eerste had Eindhoven de benaming 'stad', 

terwijl Oirschot 'vrijheid' heette. In Brabant maakte dat niets uit, in Holland 
wel. In Brabant bestonden namelijk geen stadsrechten, alleen 

vrijheidsrechten. Dat laatste garandeerde eigen bestuur en eigen recht en 
daar kwam het hiërarchisch op aan. Een stad was volgens Brabantse 

terminologie een vrijheid met stadswallen, dus een militaire functie. Dat 
gold dus voor Leuven, Brussel, 's-Hertogenbosch en ook voor Eindhoven. 

Een vrijheid was dus een stad zonder stadsmuren, zoals Geel, Herentals, 

Oisterwijk, Sint-Oedenrode en Oirschot. In die zin hadden Oirschot en 
Eindhoven dezelfde rang in Brabant. Alleen woonde de kwartierschout van 

Kempenland in Oirschot en trad de secretaris van Oirschot op als secretaris 
van Kempenland. Niet die van Eindhoven. In de Republiek der Verenigde 

Provinciën werd dat Brabantse begrippenapparaat vervangen door het 
Hollandse en in Holland kende men alleen steden, muren of niet, en dus 

werd Eindhoven hoger geplaatst dan Oirschot.  
 

Beslissender was echter nog iets anders. Iets dat men in de Canon van 
Eindhoven gewoon over het hoofd heeft gezien. De meest beslissende factor 
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in de geschiedenis van Eindhoven was namelijk de Boschdijk, de nieuwe 
straatweg van 's-Hertogenbosch naar Luik waarvan de aanleg in de 18de 

eeuw begon. Deze weg liet Oirschot links liggen (letterlijk) en liep via 

Eindhoven dat daardoor aansluiting kreeg op betere verbindingen. En dat 
laatste zou vanaf het begin van de 19de eeuw met de opkomende 

industrialisatie essentieel blijken. En dat was ook de reden dat Philips voor 
Eindhoven koos. De rest kent u.  

 
Maar genoeg geschiedenisles. We gaan naar Oirschot. En eigenlijk laten we 

het stadje (want zo noem ik het: vergelijkbare plaatsen in België dragen 
formeel de titel van stad, zoals Geel en Herentals en Turnhout) ook liggen 

en nemen we de weg naar Spoordonk. Niet vanwege Spoordonk zelf: het is 
mij nog steeds een raadsel waarom iemand daar gaat wonen, maar goed, 

ik ben nu eenmaal geboren in Oirschot zelf en mijn familie komt uit de 
buurtschap Hedel ten noorden van de kern. Er is wel een Spoordonkse 

connectie, maar daar spreken we niet over. Goed, in Spoordonk volgen we 
de bordjes naar de H. Eik, want daar wil ik naartoe.  

 

U komt op een bijzondere, zelfs betoverende 
plaats. Er woont niemand onmiddellijk in de buurt, 

het terrein is bebost, vogelgezang en 
muggengezoem alom. En daar loopt de Beerze. Een 

klassiek Romeins auteur als Cicero, Vergilius, 
Horatius of Ovidius zou hiervan meteen zeggen: 

numen inest in loco, er is een godheid op deze 
plaats. En dat is inderdaad wat je voelt.  

 
En dat is ook wat je ziet, want aan de Beerze staat 

een grote kapel, de kapel van Onze Lieve Vrouw 
van den Heiligen Eik. Het verhaal gaat dat herders 

ooit op deze plaats een Mariabeeldje zagen drijven 
in de Beerze. Stroomopwaarts. Uiteraard. Ze 

haalden het beeldje uit de rivier en zetten het in 

een eik op de oever. Meteen deden er zich wonderbaarlijke genezingen 
voor. Inwoners uit het nabije Beers (niemand weet of het Oostelbeers of 

Middelbeers was) haalden het beeldje uit de eik en plaatsten het in de 
parochiekerk. Helaas voor Beers had Maria smaak: de volgende dag stond 

het beeldje weer in de eik. Hardleers als ze waren, haalden de Beersenaren 
het beeldje weer uit de eik en zetten het opnieuw in hun kerk. Maar, zoals 

gezegd, Maria heeft smaak en wilde niet in Beers blijven (dat is een ander 
mysterie: wie wel?; hoewel: mijn overgrootmoeder komt uit Westelbeers, 

ik moet toch uitkijken met wat ik zeg): de volgende dag stond ze weer in 
de eik. Toen bracht men het wonderbeeldje naar de Sint-Pieter in Oirschot. 

Zoals gezegd, Maria heeft smaak en het beeldje staat nog steeds in de kerk, 
waar u het kunt bewonderen in de rechterdwarsbeuk.  

 
Dit is het verhaal dat mijn moeder altijd vertelde. Tot enkele maanden voor 

haar overlijden zijn we daar nog gekomen. Een paar kaarsjes opsteken, 
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even rondlopen of zitten en dan koffiedrinken in Oirschot. Het was een echt 
uitje. Een reisje naar een magische plaats.  

 

De oudste versie van het verhaal is eenvoudiger. Petrus Vladeraccus, 1571-
1618, oud-leraar van de Bossche Latijnse school en pastoor van Oirschot 

vanaf 1604, schreef er een boekje over dat helaas niet gedrukt is, maar 
waarvan het begin geciteerd wordt door Augustinus Wichmans, van de abdij 

van Tongerlo en pastoor van Tilburg, in zijn Brabantia Mariana uit 1632. De 
editie van dit fragment was mijn eerste wetenschappelijke publicatie, in 

1989. Ik weet nog goed dat het drie dagen geduurd heeft voordat ik het 
tijdschrift durfde te openen.  

Vladeraccus laat het beeldje niet drijvend in de stroom, maar op het zand 
van de oever gevonden worden en hij laat de Beersiani maar één keer het 

beeldje in hun kerk zetten. Hij vertelt verder dat er een eenvoudig kapelletje 
van hout en zoden gebouwd werd en dat Johannes Daems van Nuenen, 

scholaster van het Oirschotse kapittel, begin 17de 
eeuw een stenen kapel liet bouwen. Dat werd na de 

Vrede van Münster in 1649 uiteraard gesloopt als 

onderdeel van de 'paepsche stoutigheyden', maar in 
1854, na het herstel van de bisschoppelijke 

hiërarchie, verrees een nieuwe kapel, het achterstuk 
van het huidige gebouw. In 1911 werd het vergroot, 

o.m. met puin van de toren van de Oirschotse Sint-
Pieter die in 1904 gedeeltelijk instortte. Mijn moeder 

vertelde altijd dat ooms van haar die dag nog door 
de kerk hadden gelopen en hadden gezegd dat het 

zo kraakte. U vindt dit puin o.m. terug in de zuiltjes 
aan de ingang: die zijn afkomstig van het doksaal 

van de Sint-Pieter.  
 

Een paar jaar geleden was ik daar met mijn ouders toen een paar fietsers 
iets vroegen. Ze hadden mijn vertaling op de website van de parochie van 

Oirschot gelezen. Ze zeiden: "Maar dat is toch niet waar!". 

Zal ik u eens iets zeggen? Het interesseert mij totaal niet of dit letterlijk 
waar is. Ik heb al eerder over het begrip waarheid gemijmerd, bij de S. 

Croce in Gerusalemme. Waarheid omvat meer dan fysiek tastbare dingen 
en feiten. Waarheid is ook een kwestie van betekenis. 

 
En betekenis heeft Onze Lieve Vrouw van den Heiligen Eik nog steeds, want 

altijd is er volk. Je bent er nooit alleen en de kapel is altijd vol brandende 
kaarsjes. Kaarsjes die vertalen dat we geborgenheid zoeken in een grote 

omvangende wereld, kaarsjes die vertrouwen uitdrukken en die ons 
toelaten onze zorgen even te uiten. Kaarsjes op een bijzondere, magische 

plaats. Numen inest in loco.  
 

Michiel Verweij 
 

(De foto’s bij dit artikel zijn van de auteur) 
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Gemeenschap en verhaal 
 

Waar ligt de sleutel tot succes? Ik denk op twee niveaus: gemeenschap en 

verhaal. Dit is absoluut niets nieuws onder de zon. (…) 
Niemand kan leven zonder een verhaal. Mensen vertellen zichzelf en elkaar 

verhalen, zij reconstrueren hun bestaan al vertellend. Zij rijgen de 

belangrijkste gebeurtenissen van hun leven verhalenderwijs aan elkaar als 
een permanente navelstreng die hen verbonden houdt met de 

levensdynamiek van de mensheid. Dit gebeurt in gemeenschap: niemand 
hoeft in het vertellen van het verhaal vanaf nul te beginnen. Mensen groeien 

op in levensbeschouwelijke tradities. Dit zijn kringen van uitgesproken 
zinvol leven, met een eigen visie op het goede leven, op vriendschap, 

verlangen, liefde en de dood. Zulke tradities bieden inzicht in het eigen 
verhaal en helpen om klaarheid te krijgen over wie je bent en wie je wil 

worden. In tradities worden waarden, normen en zin voorgeleefd door 
voorbeeldfiguren, concrete mensen van vlees en bloed die de verhalen 

doorvertellen, verweven met hun eigen ervaringen van liefde en dood. 
Zulke mensen zijn niet onaantastbaar, ze worstelen en twijfelen ook vaak 

zelf. Maar ze zijn wel uitgesproken: je kan ze aanspreken op hun 
overtuigingen, ze laten zich aanklampen. (Bert Roebben) 

 

Vraag: Hoe belangrijk zijn verhalen in ons leven om met elkaar verbonden 
te blijven? 
 

 

Ark van het Verbond, Bron van Vreugde 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anita van der Kam 
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Knipsels met het oog op mei 
door Joost Koopmans 

 
Gekomen is uw lieve mei, Maria 

en op het veld de bloemensprei, Maria. 
 Bloemen die wij plukken gaan,  

nu ze rijk te bloeien staan. 
Ave, ave Maria. 

Voor u, de vrouwe van de mei, Maria!          
 

(De tekst van dit lied dat uit drie coupletten bestaat is geschreven door priester-dichter A. 

van Delft.Hij was pastoor in St. Anthonis. De laatste jaren van zijn leven (1956-58) sleet 

hij in het Liduinaklooster te Tilburg. Daar was ik, als kind, zijn misdienaar)  

 

Wie is Maria?  
Heil van de zieken, toevlucht van de zondaren, troosteres der bedroefden, 

moeder van barmhartigheid, struikelblok voor de oecumene, bron van 
lariekoek en bijgeloof, stralenkrans der vrouwenonderdrukking, patrones 

van geknevelde volken, symbool van vrouwenopstand, Maria van de paus, 
Maria van de feministische theologie, Maria van Lourdes – Maria, wie ben 

je eigenlijk? Aldus Jef Rademakers, die in 1987 een vierluik over Maria 
maakte voor de NOS-tv.  
 

Maria van The Passion 2021 
Dat was Trijntje Oosterhuis. Om haar personage te begrijpen ging ze te 

rade bij haar vader ( Huub). ‘Pap, leg het me nog eens uit.’ Het lijkt 
misschien alsof Maria niet geëmancipeerd is, maar haar incasserings-

vermogen –en het feit dat ze niet verbitterd raakt, ondanks al het leed dat 
haar overkomt-  maakt van haar een bijzondere en sterke vrouw, zegt ze. 

‘Ze accepteert het lot. Iedereen maakt pijn en verdriet mee, maar we 
kunnen elke dag opnieuw kiezen hoe we daarmee omgaan. Neem het leven 

zoals het is: de ene keer prachtig en de andere keer zwaar. Haar emotionele 
onafhankelijkheid maakt haar juist zelfstandig en geëmancipeerd. Dat is 

trouwens niet alleen een vrouwelijke kwaliteit, dat geldt net zo goed voor 

mannen. Ik hoop dat ik ook een klein beetje Maria-DNA in mijn hart heb.’ 
 

Zwarte Madonna 

De kracht van de Mariaverering is, dat ze aansluit bij heel diep religieuze 
gevoelens. Maria is in de eerste plaats een gewone, ongeletterde vrouw, die 

weet wat lijden is, de lijdende Moeder Gods, de Moeder van Smarten. Met 
haar hebben miljoenen kleine, lijdende mensen zich geïdentificeerd en bij 

haar troost gevonden. In de Oosterse kerken wordt de ‘zwarte Madonna’ 
vereerd, welke viering toch weer andere accenten legt dan de westerse. 

Maria krijgt hier de trekken van Moeder Aarde, de oermoeder, die 
geborgenheid geeft. In hymnen wordt ze dan ook genoemd: vruchtbare 

aarde, vochtige aarde. Ze heeft een kosmologisch perspectief, de verheer-
lijking van de Moeder Gods houdt de belofte in van de uiteindelijke verering 

van heel de schepping. Aldus prof. G. Quispel †2006  
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Lourdes 
Uit een verslag van Maria ter Steeg over een Lourdesbedevaart voor 

gezonde mensen:  ‘Gezond is natuurlijk maar betrekkelijk. Twee benen die 
kunnen lopen dragen soms een mens met veel zorgen, met een slopende 

ziekte of een diep verdriet met zich mee. Het regende die vijf dagen 

pijpenstelen. Maar de hemel boven ons was open. Ik bedoel: God was 
dichtbij en we hielpen elkaar erdoorheen. Dat is de belangrijkste ervaring 

van Lourdes: dat het leven van alledag doortrokken is van geloof, dat je je 
voor dat geloof niet hoeft te schamen. Een bedevaart naar Lourdes brengt 

je samen voor vakantie, 
geloofsverdieping, onderlinge 

vriendschap en hulp, eenvoud en 
ontspanning. Maar gezonde mensen 

ervaren in Lourdes ook dat in Gods 
rangorde de zieken vooraan gaan. Ze 

realiseren zich dat gezondheid niet 
vanzelfsprekend is en dat ze hun 

gezondheid in dienst moeten stellen 
van wie zich moeilijker door het leven 

beweegt. En de zieken laten aan de 

gezonden zien wat echt geloof waard is: houvast en vertrouwen te hebben 
waar menselijkerwijs niets meer te verhopen is. Als je ’s avonds naar de 

lange lichtprocessie kijkt, naar de zieken, jong en oud, dan weet je: ‘wat 
voor de wereld zwak is heeft God uitverkoren om het sterke te 

beschamen’(1 Kor. 1,27)’ 
 

Requiem Mother Mary 

Op 15 november 2015 maakte ik in de Paterskerk die toen nog van de 
augustijnen was (oh sweet memory) een concert mee van het Eindhovens 

Kamerkoor rondom het thema In Paradisum…troost in woord en klank. Van 
alle prachtige troostliederen maakte het Requiem Mother Mary nog het 

meest indruk op mij. Het werd geschreven door de Amerikaanse zangeres-
componist Eliza Gilkyson (1950) naar aanleiding van de zware zeebeving in 

de Indische Oceaan op 26 december 2004. De vloedgolf verplaatste zich in 
verschillende richtingen over de Oceaan met circa 230.000 doden als 

gevolg. Ik geef hier de vertaling weer van het in het Engels geschreven 
requiemlied.  

 

Moeder Maria vol van genade, word wakker. 

Al onze woningen zijn verdwenen, 
onze geliefden zijn door de zee meegesleurd. 

Moeder Maria, kalmeer onze angsten, 
heb medelijden met ons die overstelpt worden door verdriet.  

Luister naar onze droevige smeekbeden. 
Onze wereld is ingestort. 

Wij dwalen doelloos rond in ons geboorteland.  
* 
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Schenk ons allen enige troost in deze diepe duisternis. 
Oh, Moeder Maria kom, neem ons op in uw armen, 

zodat wij het verdriet kunnen doorstaan. 

* 
Maria, giet het glas boordevol, 

verlicht de weg die wij gaan. 
Heb medelijden met ons allen. 

Elke vlam tijdens de crematie verwijst naar uw mysterie.  
In die uitzichtloosheid breng uw dromers, zo divers, weer bij elkaar.  

Oh, Moeder Maria,  
ontdek de plek waar wij uit uw genade zijn gevallen.  

Vergezel ons naar een verhevener plaats.  
* 

In de uitzichtloosheid van de ziel 
kunt U ons gebroken hart genezen.  

Oh, Moeder Maria,  
kom en draag ons in uw armen, 

toon ons uw zachtmoedig gelaat.  

 
 

Bezinning en Spiritualiteit 
 

Beste mensen,  
 

Vanwege het  coronavirus  is Glorieux nog steeds gesloten. Het is zwaar 
geweest. Dit houdt concreet in dat we voorlopig nog geen cursussen, 

lezingen en filmavonden organiseren. We gaan pas een programma 
opstellen zodra we toestemming krijgen om kapel en de Arkelzaal te 

gebruiken. Dan pas kunnen we afspraken maken over de cursussen en 
sprekers met een datum. Ook onze kerkdiensten vinden nog niet plaats in 

de kapel. 
Ik ga er van uit dat de activiteiten van de werkgroep Bezinning en 

Spiritualiteit op zijn vroegst pas in oktober 2021 weer mogelijk zijn, met 
vaccinatie. 

De leiding van Glorieux houdt ons hiervan op de hoogte. We zijn er van 
overtuigd dat we volgend jaar weer met een boeiend programma en vol 

enthousiasme aan de slag kunnen. 

Natuurlijk is de adreslijst van februari 2020.  Ik kan me voorstellen dat een 
aantal adressen niet goed meer zijn of niet gewenst. Als u dat laat weten 

passen we de lijst aan. 
 

Met vriendelijke groeten namens de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit 
Jacques de Klerk  0650237483 
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De terrassen zijn weer open! 
 

Na lange tijd kunnen we weer op een terrasje zitten. We moeten daarbij 
echter wel de strenge regels van de heren Rutte en De Jonge in acht nemen. 

Belangrijk is ook dat we in deze aangelegenheid naar de stem van de Kerk 
luisteren die ons bij monde van Mgr. Diepen z.g. inscherpt hoe we ons bij 

het tot ons nemen van dranken te gedragen hebben. Omdat u waarschijnlijk 
niet meer paraat heeft wat deze regels behelzen, neem ik de vrijheid om 

deze eens met u door te nemen.  
 

Mgr. Alphons Frans Diepen, bisschop van ’s-
Hertogenbosch in de periode 1919-1943, 

was voor dat hij bisschop werd een lange tijd 
leraar aan een kweekschool. Zijn studenten 

onderwees hij ondermeer in de kunst van de 
wellevenheid. Hij deed dit aan de hand van 

een boekje dat oorspronkelijk door de 

Luxemburgse bisschop J.B. Krier was 
geschreven en dat Diepen in 1901 voor 

Nederland vertaald en bewerkt heeft. Het 
draagt de titel De Wellevenheid, Handboek 

ten gebruike van r.k. seminariën, colleges, 
kweekscholen en pensionaten van ouders en 

opvoeders. Het werkje was blijkbaar enorm 
populair want het exemplaar dat hier voor 

mij ligt, is uit de veertiende druk die in 1937 
verscheen en waarmee het aantal van 

40.000 werd bereikt. Een oplage waar  
menig moderne schrijver jaloers op zal zijn.  

 
Het is een stichtend werkje zoals dat in die tijd genoemd werd en het staat 

boordevol aanwijzingen voor hoe men zich in alle mogelijke situaties dient 

te gedragen: het gaat over het afleggen van een bezoek, het ontvangen 
van een bezoek, over de houding des lichaams met speciale aandacht voor 

de uitdrukking van het gelaat, houding bij het gaan op straat, het gedrag 
in het huisgezin, het gedrag op reis, teveel om allemaal op te noemen. Ook 

hoe men vloeibare versnaperingen tot zich dient te nemen, is niet aan de 
aandacht van Monseigneur ontsnapt en ik wil u deze vermaningen niet 

onthouden. Ze kunnen van nut zijn als u plaats neemt op een terras. Het 
zijn vooral regels over wat u niet dient te doen:1 

° Haastig of gulzig drinken, zodat de vloeistof langs de mond afloopt 
° Met een volle mond te drinken of dit te doen, terwijl men spreekt 

° Een vol glas in één teug te ledigen 
° De rand van het glas ver in de mond steken, zodat de lippen er sporen 

op achterlaten 

 
1 Mgr. A.F. Diepen, De Wellevendheid (’s-Hertogenbosch, 1937, 14de druk) p 149-150 
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° Terwijl men drinkt, naar alle zijden rond te zien, over het glas heen 
de blikken op iemand te richten, of het drinken te onderbreken om te 

smakken, in het glas te blazen, te hoesten enz. 

° Zo te drinken, alsof men de dranken met aandacht proeft 
° Telkens met de glazen te klinken, als wilde men een heildronk 

uitbrengen 
° Na gedronken te hebben, hardop te zuchten om adem te halen. 

 
Mocht u na alle aanwijzingen van de heren Rutte, De Jonge en Diepen nog 

aandrang voelen om een terras te bezoeken, dan wens ik u veel plezier. Ik 
geef er zelf de voorkeur aan om thuis een glaasje te drinken want dat lijkt 

me ontspannender. 
 

Frans Savelkouls 
 

Gebed bij het jaar van Sint Jozef 
 

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot 

patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag 8 
december 2020 een “Jaar Sint-Jozef” afgekondigd. Dit wordt op 8 december 

2021 afgesloten. 
 

Heilige Jozef, 

geliefde vader, 
teder en liefhebbend, 

zuiver en sober, 
bescheiden en moedig tegelijk, 

gehoorzaam en ontvankelijk voor wat van God komt, 
leer ons geduldig onze roeping aanvaarden 

en Gods wegen te gaan.  

(bisdom ’s-Hertogenbosch) 
 

 
 

Zending 
 

Door Gods liefde bestaat alles. 

In die liefde zijn wij verbonden. 
Mogen wij vanuit deze verbondenheid leven. 

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

Amen. 
 

Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn 
terwijl we onze weg gaan in duisternis, liegen we.  

Augustinus 
 


