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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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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Jaargang 9, nummer 37                    15 augustus 2021                                                                   

 

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

 

Maria Tenhemelopneming 
 
Moge Maria op het feest van haar Tenhemelopneming, hier in ons midden zijn. 

Moge God dit samenzijn zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Amen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Redactieadres: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Website: augustinus-eindhoven.nl 

 

 

 
Raam St. Antonius Abt Reek 

 
Aanmelden voor de viering op 
Glorieux: Uw bericht liefst voor 
woensdag via mail: 

cjm.piscaer@gmail.com of 
telefoon 040-2262808 (Carla 
Piscaer) / 
of 06-50237483 (Jacques de 

Klerk). 

 

Maria, door Gods liefde geraakt 

De vele Mariakapellen in de Kempen laten 

zien hoe geliefd Maria is: ze schenkt troost 
in alle omstandigheden van een mensen-

leven. Haar sterke en onvoorwaardelijke 
vertrouwen in God en haar Zoon spreken 

velen aan. 
 

Maria was in haar tijd een moedige vrouw, 
een vrouw uit één stuk, stond niet op de 

voorgrond, meestal op de achtergrond 
daar was ze o zo belangrijk. 

 
Zo gaf ze Jezus de ruimte ook al begreep 

ze niet veel van wat Jezus deed. Jezus 
bleef haar zoon. Ook op de moeilijke 

momenten in zijn leven was Maria bij 

hem. Ze bleef achter hem staan, tot het 
bittere einde. 

 
Maria is een voorbeeld voor ons. Om haar 

te eren, vieren wij dit feest van haar 
tenhemelopneming. 

 
Ik wens je een vertrouwenwekkende be-

zinning toe. 

René Hornikx 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10b 
Over een vrouw, die door lijden en barensweeën heen, Christus geboren 

doet worden voor alle gelovigen. 

 
oen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een 

groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was 

zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de 
hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen 

en tien horens, en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een 
derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de 

draak stond vóór de vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard had, haar 
kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal 

weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God 
en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats 

heeft van godswege bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: 
‘Nu is gekomen het heil en de macht 

en het koningschap van onze God 

en de heerschappij van zijn Gezalfde.’ 
 

Vraag: Wanneer ervaar je iets van het koningschap van God? 
 

Evangelie: Lucas 1,39-56 
Maria prijst God voor nieuw leven en een nieuwe toekomst voor Gods volk. 

 
n die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in 

Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra 
Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; 

Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij 
zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 

schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar 
mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong 

het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot 

vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.'  
En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn 

geest om God mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid 
zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat 

aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn 
Naam. Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem 

vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart 
uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die 

hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege 
handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn 

barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had 
gezegd tot onze vaderen.' Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar 

gebleven was, keerde zij naar huis terug.  
 

Vraag: Wanneer en waarom prijs je God? 

T 

I 
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Overweging bij Maria Tenhemelopneming 
 

Vorige week was ik samen met een aantal zusters op bedevaart. Niet naar 
de St. Jan of naar Banneux, maar gewoon hier op het Glorieuxpark. Wij 

hebben namelijk verschillende, hele mooie Maria’s staan. Verscholen in een 
holle boom, naast een fleurige struik of met uitzicht op de vijver. Als je goed 

rondkijkt tijdens een wandeling, kom je ook allerlei andere heiligen tegen. 
Maar Maria zie je het meest. Met een klein groepje zusters liepen we door 

het park, zingend en biddend uit een klein boekje dat we bij ons hadden.  
 

Maria neemt een grote plaats in, in de devotie van de zusters. Op alle 
kamers kom je haar tegen. Grote beelden, kleine beeldjes, in de 

rozenkrans, als icoon. De zusters heten officieel ook allemaal zuster Maria 
en dan de kloosternaam. Ook bij de broeders kom ik haar regelmatig tegen. 

Het is ook zo’n bijzondere vrouw, als we alle teksten, liederen en gebeden 
mogen geloven. De moeder van Jezus. Allerlei zoete titels heeft zij 

gekregen. Vermoedelijk is ze ook zo populair omdat de vrouwen daarmee 

vertegenwoordigd worden. Naast de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
hebben we zo ook een vrouw om te vereren. Dat maakt het allemaal toch 

net wat eerlijker in de mannenwereld die de Kerk toch nog steeds is. Ik vind 
het dan ook een hele eer dat ik vandaag de viering mag doen op deze 

bijzondere feestdag van Maria Tenhemelopneming.  
 

Ik vermoed dat het beeld van de Vader, Zoon en Heilige Geest voor veel 
mensen behoorlijk ingewikkeld is en dat het soms voelt alsof het ver van 

ons af staat. Drie personen maar toch dezelfde God, daar kunnen we ons 
moeilijker tot verhouden. Maar Maria is een hele gewone vrouw, dat kunnen 

we zo zien. Zoals vandaag in de eerste lezing. Ze gaat op bezoek bij nicht 
Elisabet, een heel gewoon bezoek en tegelijkertijd zo speciaal. Allebei 

zwanger van bijzondere kinderen. Je kunt het zo voor je zien. Menselijker 
kan het haast niet. Vele vrouwen zullen zich in haar herkennen, wachtend 

op een kind waarvan je weet dat het heel speciaal zal zijn.  

 
Maria is er voor de gewone mens. Zij behoeft geen grote daden of stevige 

gebeden. Ze is toegankelijk door de dag heen. Ze is dichtbij en tastbaar. 
We kunnen ons allemaal haar moederlijke liefde voorstellen die ze voor 

ieder van ons heeft. Een troostend woord, een helpende hand, een 
vriendelijk gebaar. Ik denk ook aan Maria als ze wordt afgebeeld met die 

grote mantel der liefde. Misschien kent u die wel. Waar dan allerlei mensen 
onder staan te schuilen, grote en kleine mensen. Een prachtige afbeelding 

vind ik dat. En ik denk dat het voor veel mensen voelt alsof Maria een 
mantel om hen heen legt. Schuilen bij Maria mag altijd, wat je dan ook 

gedaan hebt in je leven. Zij is er voor je. 
 

De andere kant is dat het nogal zoet en vroom is allemaal. De bekende 
Marialiedjes doen soms pijn aan je tanden. Van mij mag het allemaal wel 

wat stoerder zijn. Wat Maria toch allemaal heeft meegemaakt was niet niks. 
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Haar reis door de bergen naar haar nicht 
Elisabet terwijl ze zwanger is, haar bevalling in 

een stal zonder de hulp van een voedvrouw, 

haar bijzondere zoon die haar ongetwijfeld een 
hoop zorgen heeft gegeven. En tenslotte wordt 

hij ook nog gekruisigd, terwijl ze zelf 
machteloos moet toekijken. Een hoop pijn en 

verdriet heeft zij door moeten maken. Ook 
door haar moeilijke levensweg kunnen we ons 

met haar identificeren. We hebben allemaal 
tegenslagen te verduren, draken die op de loer 

liggen om af te pakken wat ons het meest 
dierbaar is. Bij Maria vinden we troost en 

bescherming, onder haar mantel van 
moederlijke liefde zijn we veilig.  

 
Tijdens de bedevaart met de zusters kwamen al deze gedachten bij mij naar 

boven terwijl ik keek naar de zachte, liefdevolle gezichten van de Maria 

beelden. En we daar heel vroom stonden te zingen dat Maria ons mag leiden 
op de weg der deugd, vol zoetheid, hoop en vreugd. Misschien zijn die 

liedjes toch zo gek nog niet, die smeekbedes aan Maria dat wij een goed, 
liefdevol en zinvol leven mogen leiden. Daar steek ik graag een kaarsje voor 

aan in de Mariakapel.  
 

Marleen Kremers 
 

 
 

 
Ook Maria is dus gezegend, 

want zij heeft het Woord van God gehoord en het bewaard.  
Augustinus 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Zo zoetig hoeft het nu ook weer niet 
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O Maria, in jou verheugt zich, Gezegende, elk schepsel 

Russisch-Byzantijnse icoon, geschilderd naar het origineel van Dionysius, 

Tretyakow-galerij in Moskou, uit 16e eeuw. 

 

Het Christuskind vormt het 

middelpunt van deze icoon. Gezeten 

op de schoot van zijn Moeder Maria, 

kijkt hij ons aan. Zijn gouden troon 

wordt omringd door de blauwe 

mandorla ( goddelijke lichtmantel) 

met daarop de tekst van de hymne. 

En door de grote engelenschaar met 

hun stralenkronen. Daarboven ont-

dekken we gebouwen die ons 

verwijzen naar het Hemelse Jeru-

salem, dat bovenop een heilige berg 

is gelegen. Het lijkt op een won-

derlijke samenvoeging van de 

gouden Rotskoepel en de Hagia Sofia 

(‘heilig teken der Wijsheid’), de 

oosters-orthodoxe Kathedraal in 

Constantinopel die qua grootte 

geleek op de tempel van Salomo. 

Tenslotte zien we een ondoor-

dringbare muur, die alles in de 

maagdelijke Paradijstuin omvat, toegedekt met de gouden hemelboog. 

Deze lieflijke icoon is geïnspireerd door de hymne ‘In jou verheugt zich’. 

Toegeschreven aan kerkleraar Johannes Damascenus (676-749). Je ziet 

hem hier (links-midden) zelfs de tekst aan Christus aanbieden. 

O in jou verheugt zich, Gezegende, elk schepsel, 

de engelenschaar en het ras van mensen. 

Geheiligde tempel en paradijs voor het Woord, 

Lof der maagden, in wie onze God vleesgeworden 

en pasgeboren Kind is, terwijl hij God is van vóór de tijd, tot in alle tijden. 

O jou tot Zijn troon, maakte Hij je schoot wijder dan de hemel. 

In jou verheugt zich, Gezegende, heel de schepping, Glorie aan jou! 
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Het zou fijn zijn om nu nog even te luisteren naar de 
warme gezongen klanken van de monniken van het 

Russische Valaam klooster. Laat u zachtjes 

meevoeren, misschien kunt u zelfs mee neuriën. De 
muziek vindt u hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=RZM_o07TqIY 
 

Anita van der Kam 
 

 

 

 
 

 

 

Gebed voor de zondag 
 

Barmhartige God, 

wij komen hier vandaag samen 
rond Maria, de moeder van Jezus. 

Zij luisterde naar U, 
vertrouwde U bovenmate 

en ging in op uw verzoek. 
Wij bidden U, barmhartige God, 

leer ons luisteren, 
help ons te vertrouwen 

en blijf ons uitnodigen 

om de weg te gaan die U ons wijst. 
Dan kunnen we zoals Maria 

onze levensweg gaan, 
in vreugdevolle dagen en in momenten van verdriet, 

vandaag en alle dagen ons gegeven. 
Amen. 

 
 

Koningin van de Hemel 
 

Iedereen die wel eens in een kathedraal of kerkgebouw met glas-in-

loodramen komt, zal genieten van het veelkleurige licht dat daardoorheen 
naar binnen valt en over de vloer en de muren danst. Denk daarbij voortaan 

maar aan Maria van Nazaret. In zulke ramen kunnen wij haar zien: door 
haar is het Licht de wereld binnengevallen, zoals zonlicht door glas-in-

loodramen naar binnen valt, zonder het glas te breken. 
 

Vraag: Door wie is bij jouw het “LICHT” binnengevallen? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZM_o07TqIY
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Moeizame zoektocht 

naar een tot rust gekomen ziel 
 

In katholieke kringen wordt de pensioen-periode van religieuzen aangeduid 
als zijnde op rust. Overledenen worden te rusten gelegd: begraven of 

gecremeerd. 
  

Met een vriend was het plan opgevat om de laatste rustplaats van lazarist 
Gerard Verwoerd te bezoeken; hij overleed dit voorjaar. Zijn eerbiedig 

verzorgde uitvaartliturgie in mei konden we wegens corona alleen 
gestreamd volgen. Wij kenden deze pater, die de leeftijd van 81 jaren 

bereikte, via vrijwilligerswerk in een zorgcentrum. Hij was een geliefd 
priester, een gevoelig medemens. Verder was hij muzikaal actief want hij 

speelde op de panfluit ten bate van ex-gedetineerden die re-integreren via 
de Stichting Moria. De laatste jaren ging zijn gezondheid hard achteruit. Dit 

betekende steeds minder mogelijkheden en toenemende afhankelijkheid 

waardoor steeds meer zorg nodig werd. Daarvoor was op dat moment in 
Nijmegen geen geschikte plaats en werd het Zorgcentrum Vincent Depaul 

van het Missiehuis Sint Jozef van zijn orde te Panningen. Daar stierf hij 4 
mei, bemoedigd door het laatste sacrament. 

  
Enkele maanden later genoten Lief en ik een mini-vakantie in de Limburgse 

contreien. Wij huurden de tweede dag van onze driedaagse trip O.V.-fietsen 
om genoemd voornemen te realiseren. Maar die laatste rustplek vinden viel 

fors tegen. We gingen er vanzelfsprekend van uit dat onze dierbare vriend 
was begraven vlakbij de orde-tempel. Van deze kapel dook de toren al van 

ver op, maar het heiligdom bleek op deze doordeweekse dag gesloten. Toen 
maar eens om het godsgebouw heen gelopen; geen (bijbelse!) zeven keer 

was trouwens nodig om meer te weten te komen. Een vriendelijke man was 
bezig met tuinarbeid. Hem spraken we aan. Er bleek daar helemaal niet 

meer te worden begraven. Hij kon -en wilde heel graag- ons veel vertellen 

over deze vrome ambiance en wat er zoal veranderd was de laatste 
decennia. Liet ons ook het interieur zien. Inmiddels waren wij met drie 

personen want de kameraad uit onze woonplaats was volgens afspraak met 
zijn auto gearriveerd. 

Onze belangrijkste vraag werd nu waar die begraafplaats dan wel was. Nou, 
toch zeker 3 à 4 km verderop. En die was aan de Ninnesweg. "Gewoon na 

twee rotondes rechtdoor en dan aan de rechterkant. Kon niet missen." 
Pardon? 

Wij volgden de route zoals -summier- uitgelegd. Maar nergens was ook 
maar iets van een aanduiding te ontdekken. En de Ninnesweg kreeg 

ongezien een andere naam. 
Toen nog eens twee personen aangehouden. Zij waren ook nogal vaag in 

hun tips. "Tja, hoe heet die nieuwe begraafplaats ook al weer.. iets met 
heide.". Na zeker vijf km zijn we maar omgekeerd. Maar net na deze actie 

zagen we een bezige boer. Hem vroegen we in een laatste poging om raad. 

Hij wist het: "200 meter verder. Daar moet u zijn." Warempel: hoewel elke 
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verwijzing naar een dodenakker ontbrak, zagen we aan de rechterkant 
tussen bomen en gras enkele grafzerken en een soort aula, zonder naam. 

Alleen een bordje <Toiletten> plus pijltje, maar alles was dicht. Wel links 

aan de autoweg, die aan fietsers akelig weinig ruimte biedt, een bordje met 
alleen het opschrift HEIDEBLOEM. Zo heten echter ook een gehucht èn een 

straatnaam in die regio. Onze medereiziger zag onze geel/blauwe O.V.-
tweewielers staan en stopte bijtijds. 

Er was ons verteld dat Gerard vermoedelijk geen solo-graf zou krijgen. 
Inderdaad kwam dan toch een grote gedenkzuil in zicht met de namen van 

vele overgegane medebroeders uit alle werelddelen. Echter nog zonder zijn 
naam. Wij wilden de gestorvene eren met een bloeiende plant. Die werd 

geplaatst vlak voor het gedachtenismonument. 
  

Een dag later thuis toch eens het rouwbericht erbij gehaald. Daarop was 
vermeld: <Begraven op Heiderust>, zonder adres. Via digitaal gesnuffel 

komt men van alles tegen dat overigens evenmin uitsluitsel biedt, inclusief 
al jaren niet bijgewerkte websites. Het werd er steeds cryptischer op. 

Uiteindelijk vonden we: Begraafplaats Heiderust, Sevenumsedijk 22, 

Koningslust. Hieruit bleek pas dat het kerkhof ressorteert onder het dorpje 
Koningslust. Een mogelijke ondersteuning die onderweg ook al ontbrak. De 

webpagina geeft wel een foto van het half vergane ingangshek, echter 
zonder opschrift of huisnummer. 

Enfin, we waren dan toch even close bij Gerard's laatste aardse 
bestemming. Wellicht zal hij vanuit een Hogere Dimensie op eigen wijze 

zingen/blazen: Ik geloof in een God die mij vasthoudt als ik los moet laten, 
mild glimlachend om onze pelgrimage. 

 
AMBRIELLA 

 

 
 

 

 

 

OPROEP 
 

U zult het als lezer wel gemerkt hebben. De Kerk-Krant wordt de laatste 

maanden volgeschreven door de redactie zelf en door de drie zeer 
gewaardeerde gastredacteuren Ambriëlla, Michiel Verweij en Pieter 

Briels. Vanuit onze gemeenschap hebben we al lang geen bijdragen 
meer ontvangen. Maar inmiddels is de voorraad kopij tot nul geslonken. 

De redactie roept u op om onze digitale brievenbus te overstelpen met 

uw ontboezemingen. 
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Zending 
 

Gods Woord geeft ons vertrouwen 

om de weg te gaan die voor ons ligt. 
 

Het brood gedoopt in liefde 

is onze kracht onderweg 
om de droom van een Nieuwe Wereld 

werkelijkheid te laten worden. 
 

Met Maria willen we gaandeweg 
getuigen van een toekomst 

die niet gebouwd is op macht en rijkdom 
maar op liefde en vertrouwen. 

 
Daartoe zegene ons: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 

 
 

 

 
 


