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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 

 

Negentiende Zondag door het jaar 
 

Wie op reis gaat, neemt “brood” mee voor onderweg. Maar een mens leeft 

niet van brood alleen. Jezus stelt zich vandaag aan ons voor als geestelijk 
voedsel: brood voor de ziel. Hierdoor krijgen we inspiratie om in zijn geest 

te leven: in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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God geeft ons leven, zichtbaar en 
tastbaar nabij gekomen in de per-

soon van Jezus. Jezus vergelijkt zich 
vandaag met brood en zegt ervan dat 

hij levend brood is voor ons. Zonder 
brood en zonder medemens kunnen 

we niet leven. 
 

Moge we in deze viering opnieuw 
ontdekken wat we broodnodig 

hebben: voedsel en medemensen. 

 
Ik wens u een goede en inspirerende 

bezinning toe. 
 

René Hornikx 

 
Aanmelden voor de viering op 

Glorieux: Mensen die nog niet geweest 

zijn, hebben voorrang. Uw bericht 

liefst voor woensdag via mail: 

cjm.piscaer@gmail.com of telefoon 

040-2262808 (Carla Piscaer) / 

of 06-50237483 (Jacques de Klerk). 

 

Brood uit de hemel 
 

 
 

Iedereen kent wel de slogan van de 
jaarlijkse week van het brood: 

‘Brood, daar zit wat in!’ In brood zit 
wel iets, en meer dan we denken. 

Brood wordt in onze streken, meer 
dan ander voedsel gebruikt als 

aanduiding voor hoogstnoodzakelijk 

voedsel. We horen het klinken in het 
woord ‘broodnodig’. Zonder het   

‘broodnodige’ kunnen we niet leven.  
Brood voor het lichaam en brood 

voor de ziel hebben we nodig om te 
leven. Het wordt ons door God ge-

geven. 
 
 
 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: 1 Koningen 19, 4-8 
Gods opdracht weegt zwaar op Elia. Hij wil sterven, verbergt zich. Maar een 

engel brengt eten en drinken. Met nieuwe energie vervolgt hij zijn reis. 

 
a een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij 

zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: ‘Het wordt mij 
te veel, de Heer; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn 

vaderen.’ Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar 
opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: ‘Sta op en eet.’  Hij keek 

op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende stenen 
gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer te 

ruste. Maar opnieuw, voor de tweede maal, stiet de engel van de Heer hem 
aan en zei: ‘Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’ Toen 

stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen 
en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte. 

 
Vraag: Heb je ook wel eens gezegd: ‘Het wordt me te veel, Heer.’ Waarom? 

 

Evangelie: Johannes 6, 41-51 
De leerlingen van Jezus hebben tijd nodig om in te zien dat Jezus voor hen 

het levende brood is. 
 

e Joden morden over Hem, omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben het brood 
dat uit de hemel is neergedaald,’ en zij zeiden: ‘Is dit niet Jezus, de 

zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan 
zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?’ Maar Jezus sprak tot hen: ‘Mort 

toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen, als de Vader die Mij 
zond, hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er 

staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht 
worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij. Niet 

dat iemand de Vader gezien heeft, alleen Degene die uit God is, heeft de 
Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig 

leven.  

Ik ben het brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten hebben 
in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel 

neer, opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de 
hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in 

eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het 
leven der wereld.’ 

   
Vraag: Wie is voor jou het levende brood? Wie geeft je geestelijk voedsel? 
Waardoor wordt je geïnspireerd? 

 

Wij kunnen gerust zijn, 
wij breken het brood en herkennen de Heer.  

Augustinus 
 

 

N 
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Overweging  
 

De profeet Elia uit de eerste lezing van dit weekend, zal waarschijnlijk voor 
velen heel herkenbaar zijn. Het verhaal gaat namelijk niet alleen over Elia, 

maar vertelt minstens evenveel over onszelf.  
 

Op het tijdstip dat wij hem hier in de lezing 
ontmoeten, is hij op het einde van een dagtocht 

in de woestijn en wat nog belangrijker is, op het 
einde van zijn krachten. Hij kon niet meer en 

niet minder. Een dag in de woestijn vertoeven 
put mensen sowieso uit en de mens wordt 

bovendien met zijn grenzen geconfronteerd.  
 

Een uitputtingsslag is niet vreemd, wanneer 
droogte en geen voedsel de overhand hebben. 

En in die woestijn  gaat het niet goed met Elia. 

Hij wordt moe, hij wordt hét moe, hij wordt het 
leven moe. Je zou kunnen zeggen van zoiets als 

een zware depressie. Het hoeft voor hem 
allemaal niet meer. Hij gaat er eerst bij zitten 

en gaat er daarna bij liggen.  
Een verhaal waarin heel veel aan bod komt: het 

vertelt ons wat er kan gebeuren als je van 
moeilijkheden wegloopt, als je confrontaties 

vermijdt, als je dingen verdringt.  
 

Op de eerste plaats kan het een gevoel van opluchting geven, maar allengs 
wreekt zich dat. ‘Het wordt mij teveel, laat mij dus maar sterven.’ Ik 

vermoed dat hier bij het lezen van het verhaal van Elia, weinigen zijn bij 
wie die gedachte nooit eens door het hoofd is gegaan: ‘het zou maar beter 

voorbij zijn’, ‘was ik maar dood.’ Heel menselijke reacties waarvoor we 

meestal niet naar een psychiater moeten, maar het zijn toch ervaringen die 
zwaar kunnen wegen. Zeker wanneer ze van langdurige aard zijn en men 

kan denken dat het nooit meer goed komt. Een verlies van je dierbare of 
van je geheugen, een ontgoocheling, een relatiebreuk, een droom die niet 

uitkomt, het kan allemaal heel zwaar wegen en pijn doen. En  dan mogen 
slapen en nooit meer wakker worden, zoals een goede kennis mij vorige 

week zaterdag telefonisch van haar heengaan op de hoogte bracht. 
Inderdaad soms gaat men dat hopen, zoals Elia. 

 
Maar, Elia kwam bedrogen uit. Hij kreeg een duwtje, een duwtje in de rug?  

Wie zal het zeggen, maar hij schoot wel wakker.  ‘Sta op en eet’, klinkt het.  
Niets engelachtigs dus, maar gewone  nuchtere woorden van iemand die 

een engel genoemd wordt. En blijkbaar ook gezorgd heeft voor een koek en 
een kruik water. Het zijn vaak gewone dingen die het meest deugd doen…..  

 
De profeet Elia 
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Elia doet wat hem gezegd wordt. Hij staat ondanks alles open voor het 
onverwachte, voor wat hem in Gods naam gegeven wordt. Hij valt daarna 

weer in slaap, zo staat er geschreven. 

 
Wanneer je het mij vraagt, zal deze slaap al een stuk anders zijn dan de 

slaap van de uitputting, die eerste keer. Maar ook nu weer stoot de engel 
hem aan en herhaalt zijn woorden ‘sta op en eet’, maar nu voegt hij er een 

reden aan toe, namelijk ‘anders gaat de reis uw krachten te boven’.  
Dit argument, houdt heel gemakkelijk de uitnodiging in om zijn reis dan 

toch maar weer voort te zetten. Elia protesteert niet en gaat niet in het 
verweer.  

Hij gaat weer op weg, niet één dag of enkele dagen, neen, veertig dagen 
en veertig nachten, totdat hij de berg Horeb (berg  van God) bereikt.  

Veertig, een symbolisch getal van volheid, dat verlangen en verwachting 
uitdrukt, beproeving ook en inkeer, maar dat steeds eindigt met een 

hoopvol gebeuren. Uiteindelijk ontmoet Elia God en die ontmoeting vindt 
niet plaats in een vuur, niet in een storm maar in een zachte bries. 

 

Het evangelieverhaal bevestigt de boodschap van het boek der Koningen in 
de lezing van deze zondag en gaat nog meer de diepte in. Daar noemt Jezus 

zichzelf het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En het is niet 
de enige keer dat we deze woorden in deze weken horen. Niet voor niets 

spreken we over de Broodrede van Jezus. Jezus wil voor ons levend Brood 
zijn, Brood dat leven geeft, ook als wij het niet meer zien zitten. Óók als wij 

zoals de Joden, zo lazen wij, af en toe morrend door het leven gaan. 
‘Geloof mij toch’, zegt Jezus, ‘en je zal leven. Dode momenten in je leven 

zullen nooit het laatste woord krijgen. Vertrouw je aan Mij toe en je zal 
leven voor altijd, eeuwig leven. Omdat mijn Liefde voor jou sterker is dan 

de dood…..’ 
 

Worden naar het voorbeeld van Jezus, die voor ieder van ons brood des 
levens wil zijn. Wij mogen in Hem geloven en op Hem blijven vertrouwen 

én doen wat Hij deed. Dat doet goed, méér dan goed. Hij brengt de hemel 

een stukje  dichterbij.  
In het breken en delen bezielt Hij ons met zijn Geest en roept ons toe: ‘Sta 

op en eet en ga de weg die Ik je wijs’.  Of bedoelde Jezus te zeggen:  ‘Sta 
op, hier is brood uit de hemel, blijf niet onder de bermstruik liggen?’  

Ook in deze weerbarstige  en onzekere tijden wil Hij voeding zijn voor ons 
geestelijk leven, bron van kracht en inspiratie om ons leven in beweging te 

houden en het met elkaar zinvol te delen. Eten, opstaan en gaan, dat is de 
uitnodiging van elke dag. 

 
Johan Wolbrink 
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Met een boekje in een hoekje (deel 2) 
 

Op de Sint-Agnietenberg bij Zwolle schreef Thomas a Kempis hij o.m. zijn 
Imitatio Christi. Hier schreef hij ms. 5855-61 van de Koninklijke Bibliotheek 

in Brussel (want dat is de officiële signatuur). Het was een boekje voor een 
eenvoudig, verstorven leven, waarin alles gericht was op het zoveel 

mogelijk navolgen van Christus. Het Latijn van de tekst (want Thomas a 
Kempis schreef dit in het Latijn) is ritmisch, maar nog volop middeleeuws 

en bevat zelfs heel wat neerlandismen, wendingen die aan het 
(Middel)Nederlands zijn ontleend. Hier volgt hoofdstuk 1 van boek I (er zijn 

in totaal vier boeken) in een eigen vertaling: 
 

'1 'Wie mij volgt, wandelt niet in duisternis, zegt 
de Heer'. Met deze woorden van Christus spoort 

hij ons aan dat we Zijn leven en leefwijze zouden 
navolgen als we echt verlicht en van alle blindheid 

van het hart bevrijd willen worden. Laat onze 

grootste inspanning bestaan uit de overweging 
van het leven van Jezus Christus. 2 Christus' leer 

gaat boven alle leerstellingen van de heiligen uit 
en wie de geest bezit, vindt daar verborgen 

manna. Maar het gebeurt dat velen uit het 
frequent horen van het Evangelie weinig 

verlangen voelen, omdat ze Christus' geest niet 
hebben. Wie evenwel Christus' woorden ten volle 

en verstandig wil begrijpen, moet zijn hele leven 
proberen zich naar hem te vormen. 3 Wat heeft 

het voor zin diepzinnige dingen over de 
Drievuldigheid te discussiëren, als je de 

nederigheid mist en zo aan de Drievuldigheid 
mishaagt? Echt: diepzinnige woorden maken iemand niet heilig of 

rechtvaardig, maar een deugdvol leven maakt je geliefd bij God. Ik wil liever 

berouw voelen dan er de definitie van kennen. Als je de hele Bijbel uit je 
hoofd zou kennen en alle uitspraken van de filosofen nog daarbij, wat zou 

je dit dan baten zonder Gods liefde en Zijn genade? 'IJdelheid der 
ijdelheden, alles is ijdelheid (Prediker, 1, 1)', behalve God beminnen en 

Hem alleen willen dienen. Dat is de hoogste wijsheid om door de wereld te 
verachten naar het koninkrijk der hemelen te reiken. 4 IJdelheid is het dus 

om vergankelijke rijkdom te zoeken en daarop te hopen. IJdelheid is het 
ook om ambten na te streven en zich op een hoge maatschappelijke positie 

te verheffen. IJdelheid is het de verlangens van het vlees te volgen en dát 
te verlangen waarom we later streng gestraft moeten worden. IJdelheid is 

het om een láng leven te wensen en zich om een góed leven te weinig te 
bekommeren. IJdelheid is het om alleen voor het tegenwoordige leven te 

zorgen en wat in de toekomst ligt niet te voorzien. IJdelheid is het lief te 
hebben wat met alle spoed voorbij gaat en je niet daarheen te haasten waar 

de eeuwige vreugde ons wacht. 5 Denk vaak aan dit gezegde dat 'het oog 
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zich niet verzadigt te zien en het oor niet gevuld wordt door het gehoor.' 
Beijver je dan om je hart van de liefde voor wat je ziet weg te halen en over 

te gaan naar wat je niet ziet. Want wie zijn eigen zinnelijkheid volgt, 

bezoedelt zijn geweten en verliest Gods genade.' 
 

Toen ik deze passage enkele weken geleden in een ander kader vertaalde, 
viel het mij op hoezeer het waardepatroon van dat van onze tijd van 

consumptie, techniek, altijd sneller en heel korte termijn afwijkt. Niet dat 
de mensen destijds zo leefden als Thomas a Kempis het schreef: anders 

had het geen zin gehad om dit soort vermaningen tot het publiek te richten, 
maar we leven tegenwoordig toch wel erg in een sfeer van materialisme en 

consumptie. En al zijn er nu ook wel stemmen die iets anders bepleiten, het 
effect lijkt toch nog gering. 

 
In welke mate Thomas a Kempis' woorden in de praktijk effect hebben 

gehad, is moeilijk na te gaan, maar hij schreef wel een bestseller zoals 
weinig anderen. Men zegt altijd (maar dat kan ik niet verifiëren...) dat de 

Imitatio Christi na de Bijbel het vaakst gedrukte en meest gelezen boek van 

de Westerse wereld is. Wij zouden in Brussel 's werelds grootste collectie 
exemplaren van edities van de Imitatio Christi hebben: ook dat kan ik niet 

verifiëren, maar de online catalogus geeft een lijst van enkele honderden 
exemplaren... Daar zit dus ook dit handschriftje bij, dat mijn gewezen 

projectmedewerkster Nathalie Roland keurig beschreven heeft (met een 
beetje hulp van mij, omdat ik meer van middeleeuwse handschriften af 

weet). 
 

Overigens ben ik als het op handschriften aankomt, een absolute mate-
rialist, in die zin dat ik er van overtuigd ben dat de materiële vorm, de 

materialiteit, van het handschrift ons een eigen verhaal te vertellen heeft. 
Elk handschrift is in principe een concreet, uniek, historisch object en moet 

dan ook in die zin begrepen worden. Dat begint bij de vaststelling van de 
materiële kenmerken, wat wij normaal de 'beschrijving' noemen, maar daar 

mag het niet bij ophouden. Het gaat er om te zien wat we uit die kenmerken 

kunnen afleiden. 
 

Wat vertelt ons de materiële vorm van het handschriftje van Thomas a 
Kempis dan? Om te beginnen, zoals reeds gezegd, is het heel klein. 

Handschriften uit kloosterbibliotheken in de 14de-15de eeuw hadden een 
standaardformaat van ca. 30 cm. Ik heb er letterlijk honderden in handen 

gehad. 10,1 cm is verschrikkelijk klein. In deze periode betekent dat 
formaat bijna altijd dat het niet om een bibliotheekboek ging, dus niet om 

een institutioneel handschrift, maar om een privéboekje, een handschrift 
dat iemand, in een klooster, maar ook daarbuiten, zelf in eigen bezit of voor 

eigen gebruik had. Net zoals getijdenboeken vaak vrij klein zijn: dat past in 
dezelfde logica. In een klooster gaat het om boekjes die de zuster of broeder 

in haar of zijn eigen cel hield voor persoonlijke lectuur en overweging. 
Andere handschriften in Brussel met deze tekst hebben een grootte tussen 

de 10 en 15 cm, wat dus in dezelfde richting gaat. Het gaat hier bij uitstek 
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om een boekje en een tekst voor persoonlijke lectuur. En navolging 
uiteraard. 

 

Soms leest men dat het Brusselse 
handschrift 5855-61 een klad zou zijn, 

maar dat is onzin. Sorry dat ik zo 
onbeleefd ben. Het boekje oogt daarvoor 

veel te 'af': de initialen zijn keurig 
aangebracht, de rubriek (tekst in rode 

inkt voor bijvoorbeeld aanhef of 
afsluiting) is uitgevoerd. Ook het schrift 

is een echte boekletter en niet wat men 
in een klad zou gebruiken. Soms kun je 

in een handschrift daarvan sporen 
vinden, als de kopiist bijvoorbeeld in de marge iets geschreven heeft, een 

aanwijzing voor de titels in rood of iets dergelijks. Dan gebruikt de kopiist 
een heel ander, meer cursief of documentair lettertype. Dat is hier niet het 

geval. Wat wel voorkomt, zijn kleine wijzigingen in de tekst, maar dat maakt 

het nog niet een klad. De auteur had de tekst voltooid in wat hij dacht dat 
de definitieve versie was. Alleen: hij begon er nadien toch weer in te 

veranderen, te corrigeren. Dat betekent dat de eindtekst ná die 
veranderingen inderdaad anders is dan de basistekst in het handschrift, 

maar dat maakt het oorspronkelijke product niet 'onaf'. Mensen blijven 
peuteren. 

 
Met dat al is dit handschriftje dat Thomas a Kempis kopieerde en signeerde, 

in de volle betekenis een boekje om dagelijks te raadplegen. In die zin staan 
de huidige conservatorische maatregelen uiteraard haaks op de 

oorspronkelijke bedoeling: het handschrift zit in een kluis en een lezer moet 
wel héél geldige redenen hebben om toestemming te krijgen het te 

consulteren. De dag van vandaag lijkt soms alles tegen te werken dat u 
kunt zitten 'met een boekje in een hoekje', cum libello in angello... 

 

Michiel Verweij 
 

Gebed voor de zondag 
 

God van leven, 

altijd ziet U naar ons om. 
U hoort ons als we het moeilijk hebben. 

Spreek vandaag uw Woord tot ons, 
dat ons hart verkwikt en ons voedt. 

Uw Woord is brood voor onze ziel. 
Het schenkt ons moed en inspiratie 

om te getuigen van uw bevrijdende aanwezigheid onder ons. 
We vragen het U voor vandaag en alle dagen ons gegeven. 

Amen. 



8 
 

Roepingen in de familie 

 

In corona-editie 67 van de Kerk-Krant heb ik u iets verteld over het aantal 
priesterroepingen in Nederland in de eerste helft van de vorige eeuw. Deze 

keer wil ik stilstaan bij een ander aspect van roepingen, namelijk het 
familieverband. Uit het onderzoek naar mijn familiegeschiedenis is onder 

meer gebleken dat roepingen blijkbaar aanstekelijk werken. Daarover gaat 
dit artikel. 

 
In de grote bloeitijd van het katholicisme in Nederland -grofweg de periode 

van 1850 tot 1950- was er in ons land een grote oogst aan roepingen, zowel 
van mannen als van vrouwen. Er was zelfs sprake van een roepingen-

overschot. Het was dan ook niet vreemd dat Nederland, gerelateerd aan het 
aantal katholieken, veruit de grootste leverancier was van paters, broeders, 

fraters en zusters die in de missie werkten. Maar ook voor de thuismarkt, 
als ik het zo mag noemen, was het aanbod groot. Het waren de sectoren 

zielzorg, gezondheidszorg en onderwijs waarin het merendeel van de 

geroepenen aan de slag ging. Omtrent de individuele motieven van de 
mannen en vrouwen die intraden, is niet heel veel bekend. Verondersteld 

mag worden dat naast religieuze beweegredenen of sociaal engagement er 
ook meer wereldse redenen een rol gespeeld zullen hebben. Jongens zagen 

bijvoorbeeld hun vaders, grootvaders en ooms voor een karig en onzeker 
bestaan ploeteren op het land en meisjes zagen moeders en tantes zwoegen 

voor hun grote gezinnen. Het geregelde leven in een klooster of een 
avontuur in de missie was een ontsnappingsroute. De soms twijfelachtige 

motivaties zullen een factor geweest zijn die mede ten grondslag hebben 
gelegen aan de schandalen die in de afgelopen jaren aan het licht zijn 

gekomen. Een gruwelijke schaduwzijde behorend bij het vele ideële werk 
dat door religieuzen is verricht. Gruwelijk voor de slachtoffers op de eerste 

plaats maar ook verdrietig voor degenen die hebben moeten ervaren dat 
hun levensstaat en -keuze door mede-religieuzen zo bezoedeld is. Maar dit 

terzijde. 

 
Binnen mijn schoonfamilie en mijn eigen familie heb ik binnen het 

genoemde tijdvak in totaal achttien mannen en vrouwen met een 
geestelijke roeping gevonden Dat lijkt veel, maar ik denk dat dit een redelijk 

gewoon aantal was binnen goed-katholieke families. Wat daarbij opviel -en 
dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken- is dat veel van deze achttien 

mensen nauw aan elkaar verwant waren. Ze kwamen voort uit slechts 
negen gezinnen. Ze waren niet alleen dikwijls elkaars broers en zussen, ze 

waren ook vaak elkaars nichten en neven. Koploper was in dit verband een 
gezin uit Geleen dat drie kloosterzusters en een priester voortbracht. 

In een andere familie uit Midden-Limburg waarvan ik het een en ander heb 
uitgezocht, trof ik een zelfde nauwe verwantschap tussen de geroepenen 

aan. Hier ging het om 25 personen die allen aan elkaar verwant waren. 
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Deze foto is ter beschikking gesteld door Wil Winkelman uit Maasdam 

 
Tenslotte nog een voorbeeld uit de augustijnse historie. Een van de 

belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen-
provincie is pater Thomas van der Vloodt (1869-1934). Pater Thomas was 

afkomstig uit Delfshaven. Zijn ouders, Joannes van der Vloodt en Agnes 
Willemse, kregen samen maar liefst zeventien kinderen. Zes van hen 

werden kloosterling. Op bovenstaande prachtige foto zijn de zes afgebeeld 

samen met hun moeder (zittend tweede van links) en enkele zussen en 
broers. Pater Thomas zien we staande derde van rechts. Zijn broer Henricus 

(kloosternaam Athanasius), rechts van Thomas, was eveneens augustijn. 
Het had niet veel gescheeld of uit dit gezin was zelfs een zevende kind met 

roeping voortgekomen. Zoon Henderikus studeerde aan het grootseminarie 
van het bisdom Haarlem toen hij in 1874 op twintigjarige leeftijd overleed. 

In een van de komende afleveringen van de Kerk-Krant zal ik wat meer 
vertellen over pater Thomas. 

 

Frans Savelkouls 
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Het leven gewogen (deel 8) 
 
Enzo Bianchi, die inmiddels 78 jaar is, beweegt zich nog steeds op het 
terrein van het kerkelijke en sociale leven. Hij schrijft boeken, hij leidt 

spirituele bijeenkomsten en hij is pastoraal actief bij zijn leeftijdsgenoten. 
Hier volgen enkele gedachten over de oude dag. 

 
Onze oude dag bereiden we voor door de manier waarop we nu leven: de 

keuzes die we maken, ons gedrag, onze levensstijl. De toekomst is de 
vrucht van hoe we nu leven, met het risico dat we oogsten wat we gezaaid 

hebben. Vanuit het luisteren naar zoveel oude mensen, concludeer ik dat 

een van de grootste risico’s er in bestaat om cynisch te worden wanneer we 
de vijftig voorbij zijn. 

 
Ons vertrouwen neemt af en in hoop wordt niet meer geïnvesteerd. Maar 

het is uiterst belangrijk om zich niet te laten meeslepen door het cynisme. 
Wij moeten ons daar werkelijk tegen verzetten. Het mag de harten van 

ouderen niet inpalmen. Vertrouwen in het leven en de toekomst, dat is onze 
levensenergie. Wij blijven relaties onderhouden en een gemeenschaps-

gevoel ervaren. Vriendschap en liefde geven een buitengewone dynamiek 
ook in de ouderdom.  De beste manier om iets op te steken over de 

ouderdom is oude mensen opzoeken, hen willen ontmoeten, naar hen willen 
luisteren en zich engageren in de zorg voor hen. Natuurlijk kun je boeken 

en studies lezen over ouderdom, maar niets kan ons beter voorbereiden op 
deze levensfase dan contact met hen. In onze maatschappij zijn de 

mogelijkheden hiertoe zeldzamer geworden.  

Bij families op het platteland vroeger, woonden ouderen en jongeren bij en 
met elkaar. Kinderen volwassenen en ouderen deelden hetzelfde leven. Dit 

romantische beeld is helaas verdwenen. Grootouders worden aangesproken 
als occasionele kinderoppas.  De echte leerschool bestaat in de ouderen 

nabij blijven, met onze hand in hun hand, hen te hulp komen wanneer ze 
niet meer alles zelf kunnen.   We moeten kinderen niet op afstand houden 

van hun grootouders, want dan geven we de zin en ervaring niet door aan 
hen die nog aan het begin van hun leven staan. Wezenlijk belangrijk is dat 

kinderen en volwassenen ook al iets proeven van eindigheid en 
betrekkelijkheid van alle dingen. Ouderdom mag nooit gezien worden als 

een vernedering. Voor niemand mag de ouderdom een bron van angst en 
vrees worden. Oud worden vraagt van iedereen een serieus engagement. 

We staan voor een avontuur dat nieuw is maar dat tegelijk een etappe is in 
ons leven. Wij moeten de innerlijke kracht hebben samen op weg te gaan.      

Wordt vervolgd                 Dolf van der Linden osa 
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Glas-in-loodramen Catharinakerk te Eindhoven 
 

Wilt u zich laten verrassen door werkelijk prachtige ( mede door Brabantse 
kunstenaars: Hugo Brouwers, Pieter Wiegersma, Toon Ninaber van Eyben) 

ontworpen, ramen? Stap dan één dezer vrije dagen eens binnen in onze 
Cathrien.  Voor de gids met plattegrond verwijzen we u graag naar de 

website van Eindhoven in Beeld: 
https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/foto_link/34501.

pdf 
 

Deze eenvoudige zes-passige rozet vindt u boven de deur van de zijingang, 
naast de kapel, aan de westgevel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anita van der Kam 

 

 

 

https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/foto_link/34501.pdf
https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/foto_link/34501.pdf
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Getuigenis 
 

God, 

slechts drie dingen 
hebben we nodig 

om in vrijheid te leven: 

 
om te beginnen brood 

als het kan met wat beleg, 
 

vervolgens een medemens 
als het kan een beetje sociaal, 

 
en ten slotte een toekomstproject 

als het kan een beetje zinvol 
bijvoorbeeld 

om dat brood met die 
medemens te delen. 

 
Dank God, 

omdat we ze alle drie 

van U krijgen. 
 

Dank God, 
voor al die kansen 

om te leven in vrijheid. 
 

Bron: Hornikx, R., Oase onderweg, 2004 
 

Vraag: Hebben we meer dan deze drie dingen nodig? 
 

Zending 
 

Voedzaam brood gaf Elia moed 
om verder te gaan op de weg die God hem wees. 

 
Jezus voedt onze ziel 
met zijn geestkracht. 

 
Wij leven niet van brood alleen. 

 
Gevoed naar lichaam en ziel 

gaan we verder op de weg van ons leven: 

vreugde delend. 
 

Moge God ons daartoe zegenen: 
in de naam van de vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 


