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Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

bestaat vijf jaar! 
 

Op 4 september 2016 vond de eerste viering van onze Geloofsgemeenschap 
Augustinus plaats in de kapel van Glorieux. De paters augustijnen hadden 

besloten dat ze het kloostercomplex Mariënhage inclusief kerk om allerlei 

redenen van de hand wilden doen.  
De kerkbezoekers wilden graag doorgaan gaan met de vieringen zoals die 

in de Paterskerk onder leiding van rector Joost Koopmans elke zondag 
plaatsvonden. Er werden enkele werkgroepen geformeerd die gingen 

onderzoeken hoe de gemeenschap zou kunnen worden voortgezet en er 
werd door veel mensen enthousiast meegedacht. 

Bekeken werd waar de vieringen op onze eigen wijze konden worden 
gecontinueerd en er werd gekozen voor de kapel van Glorieux. Een zeer 

goede keuze want er is een heel plezierige samenwerking ontstaan met de 
organisatie van Glorieux en met de zusters onder leiding van Zr. Wilfrida.  

 
Wij zijn heel gelukkig met ons pastoresteam, bestaande uit Joost Koopmans 

osa, Marleen Kremers, René Hornikx, Rob Kosterman, Dolf van der Linden 
osa, Annelies Rosier en Johan Wolbrink. Helaas hebben we in de afgelopen 

periode afscheid moeten nemen van Wim Sleddens osa die overleed en van 

Wim Kalb die vanwege huisvestingsredenen niet langer voor kan gaan. 
 

We hebben een enthousiaste liturgiegroep die zorgdraagt voor de 
wekelijkse boekjes en we zijn heel gelukkig met de goede verzorging van 

onze website en van de Kerk-Krant. Met name in het afgelopen jaar is dat 
van grote waarde gebleken. We hebben op deze manier onze achterban 

goed kunnen informeren en ons bestand kerkbezoekers goed op peil kunnen 
houden. Complimenten aan allen die hieraan meegewerkt hebben. 

 
Door corona kon een aantal activiteiten zoals onze jaarlijkse 

vriendenbijeenkomst en ook de medewerkersbijeenkomst in de tuin van 
Marjan niet georganiseerd worden. Jammer maar hopelijk kunnen we dit 

gauw weer oppakken, net zoals de koffie na afloop van onze vieringen. Fijn 
dat de vieringen weer begonnen zijn en dat we iedere zondag zoveel 

mogelijk bezoekers kunnen ontvangen. 

KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Jaargang 9, nummer 40                    5 september 2021                                                                    
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We vinden dat we het bereiken van ons eerste lustrum niet ongemerkt 
voorbij moeten laten gaan en vandaar dat besloten is om dit in de oude  

Paterskerk te organiseren op zondag 24 oktober a.s. om 10.00 uur. 

We hadden dit uiteraard liever in de kapel gevierd,  maar het is nog onzeker 
wanneer we weer met circa 100 mensen bij elkaar kunnen komen. Het 

gezamenlijk koffiedrinken na afloop, het achtste sacrament,  vinden we ook  
belangrijk. Onze Augustinusviering in de Paterskerk eind augustus vorig 

jaar werd zeer gewaardeerd door alle aanwezigen. 
Onze kerkbezoekers ontvangen in september/oktober een uitnodiging voor 

deze viering. Joost Koopmans is samen met alle voorgangers al bezig met 
de voorbereiding. 

 

 
 

 
We hopen dat we gauw weer op normale wijze onze vieringen kunnen 

continueren en voor veel mensen een echte Geloofsgemeenschap zijn. We 
zien de komende tijd met vertrouwen tegemoet. 

 
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus, 

Harrie Meelen, voorzitter, Ad Broeken, Marie José Janssen, Anita van de 

Kam,  Marjan van Kraaij, Jacques de Klerk en Carla Piscaer 
 

 
 

Ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan, heeft Ingrid van Neer van het 
Augustijns Instituut voor ons een beschouwing geschreven over de 

betekenis van Augustinus in onze tijd.  
U vindt het betoog van Ingrid op de op pagina’s 7 t/m 10. 

 
 
 
 
 
 

 

Zo was het voorheen en zo is nu. 

(Foto’s Hans Nohlmanns) 
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Drieëntwintigste Zondag door het Jaar 
 

We zijn samen om elkaar te zien met nieuwe ogen en te luisteren naar Gods 
woord met een open hart. God zegent ons samenzijn: in de naam van de Vader 

en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redactieadres: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Website: augustinus-eindhoven.nl 

 

Ga open! 
 

 
 

Er zijn bedrijven waarmee het niet goed 
gaat, sportclubs waar de sfeer tot een 

dieptepunt is gedaald en er zijn per-

sonen die in een isolement terecht zijn 
gekomen. 

 
Er dan zijn er mensen die de gang van 

zaken in een bedrijf tot nieuw leven 
brengen, die een sportclub enthousiast 

maken en die anderen uit hun iso-
lement halen. 
 
 

Er zijn mensen die het gezicht van de 
zaak zijn, in het gezin het ‘zonnetje in 

huis’ en die mensen die niet gehoord 
worden, hun stem weer laten ver-

heffen. 
 

Hier dacht ik aan bij het lezen van het 

evangelie van vandaag. Toen de 
mensen rond Jezus zagen wat hij 

deed, riepen ze verbaasd uit: ‘Hij heeft 
alles welgedaan, Hij laat stommen 

spreken en doven horen.’ 
 

Wij gaan luisteren naar wat Jezus 
deed. Misschien kunnen wij voort-

zetten wat Hij gedaan heeft. 
 

Ik wens je een mooie bezinning toe. 
 

René Hornikx 
 
 
 

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). 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Jesaja 35,4-7a 
Jesaja ziet een nieuwe toekomst voor Gods volk. 

 

egt tot allen die radeloos zijn: ‘Houdt moed, weest niet bang, hier is uw 
God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij brengt u 

redding.’ Dan worden de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de 
doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van 

de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het 
verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein.  

 
Vraag: Welk is die nieuwe toekomst voor ons, vind je? 

 
 

 
Evangelie: Marcus 7,31-37 

Jezus geneest een doofstomme en kan ook ons genezen van deze kwaal. 
 

ezus vertrok weer uit het 

gebied van Tyrus en begaf 
zich over Sidon naar het meer 

van Galilea, midden in de 
streek van Dekapolis. Men 

bracht een dove bij Hem, die 
ook moeilijk kon spreken en 

smeekte Hem dat Hij deze de 
hand zou opleggen. Jezus nam 

hem terzijde buiten de kring 
van het volk, stak hem de 

vingers in de oren en raakte 
zijn tong met speeksel 

aan. Vervolgens sloeg Hij zijn 

ogen ten hemel op, zuchtte en sprak tot hem: “Effeta”, wat betekent: Ga 
open. Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong 

losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood hun het aan iemand te 
zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, des te luider 

verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: ‘Hij heeft 
alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.’ 

 
Vraag: Wanneer was je voor het laatst ‘doofstom’? 

 
 

 

Ik richt de oren van mijn hart naar U, Heer. 
Open ze en zeg mij: ‘Ik ben je redding’.  

Augustinus 
 

 

Z 

J 
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“KOM, ADEM ONS OPEN!” 
 

Er klinkt vandaag , in de woorden van de profeet Jesaja, een 

bemoedigende boodschap door: ‘Jij mens die de moed soms laat zakken, 
er is een weg te gaan als je ogen maar zien wat er werkelijk toe doet, en 

je oren openstaan voor het bevrijdende woord.‘ Soms heb je iemand 

nodig die je open ademt en frisse lucht laat binnenstromen. Daarover 
verhaalt ons het evangelie. 

 
Wat staat er? 

Je kunt het prachtige verhaal over de genezing van de doofstomme na-
vertellen als een stukje geschiedenis: alle gebeurtenissen achter elkaar op 

één lijn. Jezus zakt van het hoge noorden af naar Galilea om het koninkrijk 
Gods aan te kondigen. De menigte brengt een doofstomme bij hem. Jezus 

neemt hem apart, legt hem de handen op en hij begint te spreken. Buiten 
zichzelf van verbazing begint de menigte de weldaden van Jezus te 

verkondigen.  
Als je het verhaal zo bekijkt, dan blijf je aan de buitenkant staan. Marcus 

wil ons echter een geloofsverhaal vertellen. Hij wil ons niet alleen vertellen 
wat er gebeurde, maar hij wil ons ook, stap voor stap, naar de diepte 

brengen, naar de kern voeren. Het verhaal is eigenlijk opgebouwd zoals een 
icoon geschilderd wordt: in concentrische cirkels. Anita heeft ons daar, via 

de Kerk-Krant, al veel voorbeelden van laten zien.  

 
Stap voor stap 
1)  De buitenste ring tekent het land waar Jezus woont, Galilea, midden in 

de streek van Dekapolis. Het staat er allemaal nauwkeurig, een stukje 

aardrijkskunde.  
2) De ring daarbinnen is van een heel ander niveau: de menigte brengt 

iemand bij Jezus die doofstom is. Een menigte die oog heeft voor een zwak 
mens, voor iemand die aan de marge van de samenleving leeft, daardoor 

geïsoleerd is geraakt en daarmee onbereikbaar, doof en stom is gemaakt. 
Wanneer wij oog krijgen voor mensen die hun lot niet kunnen dragen, voor 

weerlozen, vluchtelingen, vreemden, dan gebeurt er iets in de samenleving, 
in dat nuchtere land waar je woont. In Galilea komen mensen in beweging: 

ze brengen de doofstomme naar Jezus en vragen hem om een hand-
oplegging. In die tijd was het niet ongebruikelijk dat mensen met thera-

peutische gaven, zwakke mensen de handen oplegden. Wij kennen ze 
misschien ook nog: de gebedsgenezers en strijkers…Maar de menigte rond 

Jezus vraagt méér: ze wil een volledige heling van zijn persoon: dat hij 
opengaat en spreken zal. 

3) Dan komen we wéér in een nieuw gebied, waar Jezus deze mens apart 

neemt. Hij neemt hem uit de menigte, uit het algemene, uit het ‘men’, 
apart. Dan volgen de gebaren elkaar op: hij stopt zijn vingers in zijn oren 

om hem te openen; hij raakt zijn verstijfde tong met speeksel aan om hem 
als het ware te versoepelen. Maar dat is nog niet het meest fundamentele 

van het verhaal. Het is al heel wat dat binnen een land, een samenleving 
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zich een beweging op gang zet die oog heeft voor de zwakkeren. Dat die 
zwakke naar een heelmeester wordt gebracht… en dat die heelmeester deze 

mens apart neemt, hem aanraakt en daarmee bijzonder maakt… Maar het 

verhaal gaat verder, dieper… 
4) ‘Jezus keek naar de hemel, zuchtte en zei hem: Effata!’ Niet Jezus is het 

eindpunt van de beweging. Nee, hij trekt zich als het ware terug uit het 
midden en richt zijn ogen naar de hemel, beeld voor de Onuitsprekelijke. 

Hemel is openheid, oorsprong, ruimte boven ons. Tot die open ruimte boven 
ons, ‘hoger dan mijn hoogste hoogte’ (Augustinus) , verzucht Jezus biddend 

en smekend: effata – ga open! 

 
De kern 
Dit is het heilige centrum van het verhaal, de kern van de icoon. Jezus die 

zich uit het centrum van de handeling terugtrekt, om de Hemel het werk te 
laten doen, die oneindige Openheid die zich boven ons verheft. Wat geen 

mens kan, geen therapeut, geen aanraking, dat kan de Hemel.  
 

De kracht van boven 
De Hemel die zo diep om ons begaan is vanaf den beginne, maar we zijn 

het vergeten. Die onuitsprekelijke Oorsprong wordt door Jezus ingeroepen. 
En vanuit die kracht stroomt de mens, die als een dode was, vol 

levensadem: eindelijk geboren! Een kracht die niet is tegen te houden en 

de menigte beweegt tot een geloofsgetuigenis: ‘Alles heeft hij welgedaan!’   
Ik hoop dat wij onszelf van tijd tot tijd laten brengen naar die Bron, naar 

de ontmoeting met de Onuitsprekelijke die ons als open mensen heeft 
geschapen. Dat wij opnieuw volstromen met levensadem, dat onze 

verstopte zintuigen weer opengaan, horen en zien wat is, en wij het goede 
woord weten te zeggen.  

 
Joost Koopmans OSA 

 
 

 

Gebed voor de zondag 
 

Liefdevolle God, 

U laat ons nooit alleen , 
U bent altijd met ons begaan. 

Wij vragen U deze morgen: 
Raak ons aan om uw aanwezigheid te voelen. 

Open onze oren om uw Woord te verstaan. 
Open onze ogen om mensen om ons heen te zien. 

Leer ons mensen nabij te zijn, 
zoals Jezus. 

We vragen het U voor tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
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Bekendheid en actualiteit van Augustinus  

Augustinus laat ons hart vlammen  

 
In 2030 mogen we een groot eeuwfeest verwachten als het overlijden van 

Augustinus in 430, dus 1600 jaar geleden, herdacht wordt. Zijn naams-
bekendheid is de afgelopen eeuwen alleen maar toegenomen. In de jaren 

'80 van de vorige eeuw was hij zelfs de eerste heilige op het internet met 
een eigen website - dankzij James O'Donnell. Wat maakt Augustinus zo 

gewild? We noemen een paar karakteristieken die er uitspringen.  
 

Zijn zoektocht, zijn leven  

Augustinus ( 13 november 354 - 28 augustus 430) was bij leven al een 
beroemdheid; zijn preken, boeken, brieven circuleerden tijdens zijn leven 

in het hele Middellandse Zeegebied. In Hippo Regius, de Noord-Afrikaanse 
havenstad waar hij bisschop was, kon hij met zijn enorme oeuvre een hele 

bibliotheek vullen en deze instantie had dankzij giften van rijke weduwen 
ook een kopieerservice: men kon, al dan niet tegen betaling, een boek of 

preek laten overschrijven en per koerier thuis laten bezorgen. Augustinus 
ondersteunde de clerus met boeken als De magistro - over de leermeester, 

De doctrina christiana - Wat betekent de Bijbel en De catechizandis rudibus 

- Het eerste geloofsonderricht / Goed onderwijs voor beginners. En met zijn 
preken onderrichtte hij de gelovigen in het romeinse Noord-Afrika en ver 

daarbuiten in het katholieke geloof.  
 

De Belijdenissen (Confessiones) is zijn meest gelezen en vertaalde boek. 

Het wordt wel aangeduid als 'de eerste westerse autobiografie', hoewel het 
eigenlijk geen autobiografie is. Augustinus beschrijft daarin zijn zoektocht 

naar een gelukkig leven, naar wijsheid, waarheid. De sleutel vindt hij door 
met zijn hart en met verstand te gaan geloven in God. Maar wie is God dan? 

Zijn vragen en groeiende inzichten zijn zo toegankelijk geschreven dat het 
ook onze vragen worden en wij via Augustinus antwoord krijgen. Hij geeft 

stap voor stap uitleg van dat moeilijke proces van God niet kunnen zien, 
terwijl Hij wel bestaat – en we Hem ook ervaren: we leren God kennen door 

Christus, en met de ogen van ons hart. Zo vertelt hij in Conf. 7,16  hoe hij 
bij zichzelf naar binnen durft te kijken met het oog van zijn ziel, onder Gods 

leiding. Hij ziet boven zijn geest een onveranderlijk liefdevol licht. 'Het was 
hoger in de zin dat het mij geschapen heeft. En ik was lager, ik ben door 

dit licht geschapen. Wie de waarheid kent, kent dit licht en wie weet van dit 
licht, weet van eeuwigheid. De liefde kent het. O eeuwige waarheid en ware 

liefde en lieve eeuwigheid! U bent mijn God, naar u verlang ik dag en nacht.'  

In de 1ste preek op de Eerste brief van Johannes zegt hij 'Ga in dat licht 
staan', want het zet je niet te kijk. Met die open, eerlijke, alles 

onderzoekende houding gaat ook de lezer op onderzoek uit. Augustinus 
leert ons dat we eerst langs ons eigen hart moeten gaan, bij ons zelf naar 

binnen moeten kijken om God te kunnen ontmoeten. Dat persoonlijke 
spreekt in deze tijd velen aan.  
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We zijn door de Confessiones, zijn brieven, de Vita Augustini – een biografie 
(geen hagiografie) over zijn leven, geschreven door zijn medebroeder 

Possidius – heel goed geïnformeerd over Augustinus' jeugd, zijn privéleven, 

zijn carrière als retor en als bisschop. We kunnen als het ware met 
Augustinus een band opbouwen. Karakteristiek voor Augustinus is zijn 

behoefte aan vrienden: gezondheid is nodig om te leven, vriendschap om 
niet alleen te zijn. Een 'mensenmens' zouden we zeggen. Hij investeert veel 

energie in het opbouwen van een kloostergemeenschap. Het gaat hem om 
een gemeenschappelijk welzijn. Lees zijn Regel voor de gemeenschap 

maar: het doel is het samen op weg zijn naar God, één van ziel en één van 
hart, elke dag opnieuw, met de mensen om ons heen. Bovendien is bij 

Augustinus de menselijke maat aanwezig. Uiteraard komt God bij hem altijd 
op de eerste plaats en toch is er dat menselijk opzicht: geen Spartaanse 

ascese maar haalbare doelen. Dat verscheidene ordes en congregaties zijn 
leefregel volgen, verhoogt ook zijn bekendheid en actualiteit.  

 
Overeenkomsten qua tijdeigen 

Er liggen een paar opvallende overeenkomsten tussen onze tijd en zijn tijd, 

waardoor zijn beschouwingen relevant en herkenbaar zijn. In zijn jeugd zag 
Augustinus een welvarend Noord-Afrika dat wilde dieren, paarden, olie, 

vijgen, tarwe etc. naar Rome exporteerde. Het kreeg daar marmeren fora 
met triomfbogen en tempels voor terug. Tegen het einde van de 4de eeuw 

is duidelijk geworden dat de rijkdom alleen maar terecht gekomen is bij het 
stadsbestuur, de eigenaren van de handelsondernemingen en de 

grondgrondbezitters; niet bij de burgers. Er ontstaat dus een groeiende 
kloof tussen de bovenlaag die zich enorm verrijkt en de bevolking die 

verarmt. Pachters worden uitgebuit, krijgen schulden, raken hun grond 
kwijt; ouders moeten soms hun kind als slaaf verkopen omdat er geen eten 

is. Slavenhandelaren verdienen grof geld door burgers met geweld 
gevangen te nemen, kinderen te ontvoeren en als slaven te verkopen. 

Augustinus spant zich als rechter in Hippo-Regius in om excessen daar te 
voorkomen, maar het is kiezen tussen twee kwaden. Noord-Afrika krijgt te 

maken met plunderingen, opstanden, een corrupt en instabiel bestuur. Na 

de Plundering van Rome in 410 wordt het land dat rijk is aan grondstoffen 
een speelbal in de machtsstrijd tussen generaals in Noord-Afrika en de 

keizer in Rome. De havensteden in Noord-Afrika krijgen te maken met een 
vluchtelingenstroom uit Italië. 

  Ook in onze tijd groeit de kloof tussen rijk en arm, zijn het de 
internetreuzen, de groothandel, de financiële sector etc. die de markt 

domineren. Europa wordt geconfronteerd met vluchtelingen die een nieuw 
bestaan zoeken. Het democratisch bestel wordt in verschillende landen 

steeds verder uitgehold. Bovendien is zowel toen als nu het katholieke 
geloof niet vanzelfsprekend; het ziet zich geconfronteerd met agnosten, 

oosterse religies, vormen van bijgeloof en ‘ietsisten’. 
 

Een onderzoekende kerkvader 
Met zijn bekering in 386 en zijn doop in 387 koos Augustinus tevens voor 

het godgewijde leven. Hij stichtte twee kloosters, leidde priesters op, sprak 
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op concilies, publiceerde zijn onderricht, leefde het christelijk geloof voor 
en verdedigde het tegen de manicheeërs, donatisten, pelagianen, arianen. 

Daarmee heeft hij op hoofdlijnen uitgezet wat wel en niet tot het katholieke 

geloof behoort. Hij behoort met Hiëronymus, Ambrosius en Gregorius de 
Grote tot de vier grote Kerkvaders van het Westen die omwille van hun 

auctoritas (gezag) door de Kerk worden geciteerd. Overigens heeft 
Augustinus evenveel geschreven als Hiëronymus, Ambrosius en Gregorius 

samen!  
 

Augustinus biedt anders dan Thomas van Aquino geen systematische 
theologie. In de middeleeuwen is de godsleer in verschillende disciplines 

uiteengevallen: moraaltheologie, mystiek, dogmatiek, de 'scholastieke' 
theologie aan de universiteiten, de pastorale theologie voor in de praktijk. 

Latere eeuwen maken van Augustinus een dogmaticus (vanwege zijn 
gezag) of een ketterbestrijder (vanwege de donatisten) maar Augustinus 

heeft zichzelf nooit als zodanig gekwalificeerd. Bij hem zijn al die richtingen 
één onverdeeld geloof. Hij onderzoekt alles en alle aspecten ervan; daarin 

is hij zowel stellig als speculatief. Hij is een pragmaticus, een exegeet maar 

ook een poëet die gevoelig is voor mystiek. Augustinus is helemaal in lijn 
met de kerkelijke leer en óók spiritueel; theologie leeft bij hem. Zijn hele 

theologie cirkelt rond geloof, hoop en liefde (1 Kor 13,13). De grondtoon 
van zijn werk is nederigheid: Gods Zoon, God zelf (!) is afgedaald naar de 

aarde en heeft het bestaan van een mens aangenomen. Hij heeft zich 
vernederd voor ons; dan past ons alleen maar bescheidenheid.    
 

De rijkdom van zijn enorme oeuvre 
Om nog even terug te komen op dat enorme oeuvre: vijf miljoen woorden 

(Shakespeare had er 'maar' 800.000). Augustinus alleen neemt bijna 8 % 
van de hele Patrologia Latina van Migne (221 delen) voor zijn rekening. De 

omvang van Augustinus' werken is zo zeldzaam groot dat er een overvloed 
aan thema's aanwezig is. Hij wordt vaak geciteerd als het om de erfzonde, 

vrije wil en genade gaat. Een ander bekend thema is Christus medicus als 
genezer van onze ziel en de kerk als veldhospitaal waar aandacht en zorg 

is voor iedereen die gewond op straat ligt. Christus is een geweldige arts 
die ons kan genezen van onze fouten en tekorten, die ons bewust maakt 

van onszelf. En natuurlijk de Liefde. Aanvankelijk vond hij de menselijke 

naastenliefde een goede opmaat voor de ware liefde tot God, tot hij zich 
ervan bewust werd dat de naastenliefde de door mensen gerealiseerde 

liefde van God voor de naaste is. Naastenliefde is niet een mindere vorm 
van God liefhebben. In preek 7 over de Eerste brief van Johannes legt hij 

uit dat God liefde schenkt; alle liefde komt voort uit God. Wie liefheeft, is 
een kind van God en kent God. (1 Joh. 7-8) God is liefde. Dat geeft een 

heel ander beeld van God dan God als overwinnaar, geweldenaar of rechter. 
Gods liefde is teder, barmhartig. Als je niet weet hoe je je God moet 

voorstellen, denk dan aan liefde. We gaan tegen God in wanneer we niet 
van onze medemensen houden. We kunnen voor elkaar als God zijn. Zo 

komt Augustinus tot de uitspraak: 'Bemin, en wat je dan wilt, doe dat dan.' 
Alles wat je dan doet, zal per definitie uit liefde zijn. 
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Elke generatie ontdekt zijn Augustinus. Pas in de jaren '80 van de vorige 
eeuw is dankzij de aandacht voor zijn preken zijn pastorale kant onderzocht. 

Al eerder wees men op zijn psychologisch inzicht in het denken van de mens 

en hoe hij dat onder woorden brengt: altijd met een stimulans om je te 
verbeteren. Iedereen kent wel een citaat of een of andere mooie metafoor 

van hem, zijn humor (denk bijv. aan de werkplaats van God waar de 
manicheeërs in hun onbegrip struikelen over Gods gereedschap) of zijn 

gebruik van tegenstellingen om de betekenis van een situatie te 
verduidelijken (bijv. de geboorte van Christus: sterfelijke moeder, 

goddelijke vader; God is mens geworden zodat mensen goddelijk kunnen 
worden).  

 
Augustinus is meestal herkenbaar aan 

een brandend hart in zijn hand, soms 
ook nog doorboord met een pijl. Dit 

kenmerk verwijst naar Conf. 10,8 'U 
hebt mijn hart doorboord met uw 

woord en ik heb u lief gekregen' en 

Conf. 10,38 'U hebt me aangeraakt en 
ik kwam in vuur en vlam te staan voor 

uw vrede'.  We zien dit ook in het zegel 
van de Orde der Augustijnen. Philippe 

de Champaigne portretteerde hem 
midden 17de eeuw als een 

rechtstreeks door God geïnspireerde 
bisschop. Het doek kent veel 

navolging. We zien hier Augustinus in 
de Bijbel lezen. Hij zit aan tafel, zijn 

hart in de linkerhand, een ganzenveer 
in zijn rechterhand, een blad met 

aantekeningen ligt naast de Bijbel. 
Achter hem en op de grond nog meer 

boeken. Dan wordt hij door goddelijk 

inzicht (de Waarheid - Veritas) 
verlicht, hier verbeeld als een heldere 

zonnestraal. Augustinus draait zich half om richting de Waarheid; hij is 
verheugd en kijkt met heldere ogen: het inzicht wordt verstaan. De 

liefdevolle Waarheid zet het hart in zijn hand in vuur en vlam. En Augustinus 
beantwoordt Gods liefde met zijn onvermoeide inzet voor de Kerk. De 

vlammen laaien op, terug richting Waarheid. Achter zijn hoofd komen de 
lichtbundel en de energie van Augustinus samen. Op een originele manier 

creëert Philippe de Champaigne een aureool voor Augustinus. Augustinus 
inspireert.   
 

Ingrid van Neer-Bruggink 
Augustijns Instituut Utrecht,  

secr. Familia Augustiniana NL   
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Wat was, wat is en wat zal zijn 

 

 
 
Vijf jaar, steek de vlag uit! Een lustrum hebben we te vieren! Dat mogen 

we samen doen, even pauzeren en bedenken waar we nu staan. 
Onze Geloofsgemeenschap bestaat! We mogen samenkomen in de kapel 

van Glorieux, bij de gastvrije zusters van Barmhartigheid. En dat is niet zo 
vanzelfsprekend als je zou denken… 

 
Vijf jaar geleden, toen de paters augustijnen stopten met hun vieringen in 

de Paterskerk, besloot het lekenbestuur om een doorstart te maken. In het 
allereerste begin nog onder leiding van Joost Koopmans osa. Daarin 

gesteund door vele mensen, regelmatige bezoekers en vrijwilligers, die 
graag dóór wilden gaan in dezelfde stijl. We maakten toen de grote stap 

van ‘kerk bij de paters augustijnen’ naar ‘kerk met de paters’. Onze eerste 
viering in de kapel op Glorieux vond plaats op 4 september 2016. 

In vijf jaar tijd gebeurt er veel, dat is zeker. Elke viering is weer uniek en 

de moeite waard. Lieve mensen komen en gaan. Sommige zullen we pas 
weer terugzien als we zelf ook gehemeld zijn. Maar ze blijven ons nabij. We 

mogen ons verbonden weten. 
 

Dankbaarheid is hier op zijn plaats. Voor alle inzet en betrokkenheid. Voor 
alle goeds dat we, samen én ieder voor zich, mogen ervaren. Voor de 

wijsheid van onze patroon H. Augustinus, waarmee hij ons telkens opnieuw 
sterkt. Voor … -vul maar in- zoveel, zoveel… 

Net als vijf jaar geleden kunnen we niet voorspellen wat de toekomst ons 
brengt. Maar we vertrouwen en geloven dat al dit moois ons wordt 

geschonken door - degene die was, is en zal zijn- onze Lieve Heer Jezus 
Christus. 

 
Anita van der Kam 
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Onze zeven voorgangers  
We kunnen ons als geloofsgemeenschap gelukkig prijzen dat we zo’n 

mooie en grote groep aan voorgangers hebben. Het betekent afwisseling, 

een rijke bron voor inspiratie en continuïteit. 

 

René Hornikx (1948) studeerde filosofie, theologie  

en behaalde de eerstegraads bevoegdheid voor het 
onderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij 

specialiseerde zich aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen in kerkelijk opbouwwerk en was achter-

eenvolgens werkzaam als pastoraal opbouwwerker 

te Veldhoven, pastoraal vormingswerker in het 
dekenaat Veldhoven en stafmedewerker kerk-

opbouw in het Bisdom Den Bosch.  De laatste jaren 
was hij werkzaam als pastoraal werker in de 

Nicolaasparochie te Valkenswaard. Hij schreef 
verschillende boeken over kerkelijk opbouwwerk, 

spiritualiteit, geloofsverdieping in relatie tot 
gemeenschapsvorming en publiceerde enkele 

boeken met gebedsvieringen. Zelf zegt hij hierover: “In mijn pastorale werk 
heb ik me altijd in dienst gesteld van gelovigen en hun geloofs-

gemeenschap. Nadruk heb ik daarbij gelegd op de gelovige ontwikkeling en 
geloofsverdieping van gelovigen. Omdat alle gelovigen op grond van 

doopsel en vormsel zouden kunnen meewerken aan de opbouw van een 
geloofsgemeenschap waarin openheid, compassie en gastvrijheid sleutel-

waarden zijn.  Liturgie is een oefening in leren luisteren en bidden.”  

 
Johan Wolbrink (1948) groeide op in het  Gelderse 

Didam. Op 18-jarige leeftijd volgde hij de priester-
opleiding in Regina Pacis, studiehuis voor late Roepingen 

van de Paters Oblaten van Maria, in Duiven. Na enkele 
jaren besloot hij met deze studie te stoppen. Met 

voldoening en enthousiasme werkte hij vele jaren in de 
gezondheidszorg. Het Labrehuis, een instelling voor 

thuis- en daklozen (voorheen onder augustijnse leiding), 
was zijn favoriete plek. Daarnaast volgde hij een 

parttime studie Exegese in Tilburg. Na zijn 
diakenopleiding in het bisdom Den Bosch werd hij in 

2000 tot diaken gewijd.  In combinatie met dat werk 
heeft hij gedurende 14 jaar pastoraal werk verricht in de 

parochies Gestel en Strijp.  “Dit is de tekst van St. 

Franciscus, die in mijn dagelijkse leven als leidraad en inspiratie dient: 
‘Gelukkig de mens die zijn naaste in al zijn broosheid draagt, zoals hij door 

hem gedragen zou willen  worden als hij in dezelfde toestand  zou 
verkeren”.   
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Marleen Kremers (1988) maakte deel uit van 
de jongerengroep van de Augustijnenkerk. Ze 

studeerde religiewetenschappen met als 

specialisatie geestelijke verzorging. Op haar 
26ste liet ze zich dopen; nu werkt ze bij de 

Zusters van Barmhartigheid in klooster-
verzorgingshuis Glorieux als pastoraal werker 

en lekenleider (zeg maar het takenpakket van 
Moeder Overste). In de Kerk-Krant van 6 maart 

2016 vertelde ze openhartig over haar keuzes, 
Christen-zijn en de toekomst van de kerk: “Ik 

voel me niet perse katholiek, wel christen. We 
hebben allemaal dezelfde grondslag. Paus 

Franciscus volgt in mijn ogen de juiste weg. Het 
christendom is van Christus. Jezus wilde juist 

iedereen erbij betrekken. Het is fijn om met anderen, net als op mijn werk, 
op een normale manier over het geloof te kunnen praten.” 

 

Dolf van der Linden, augustijn, in 1939 in 
Nuenen geboren, is zo lang aan de 

Augustijnenkerk verbonden dat hij eigenlijk niet 
meer voorgesteld hoeft te worden. Dolf werd na 

zijn wijding in 1966 kapelaan in Maastricht en 
sinds 1979 was hij districtscatecheet in 

Helmond. Van 1987 tot 2000 was hij werkzaam 
in het ziekenhuisapostolaat. Sinds 2000 is Dolf 

actief in het individuele pastoraat en in de 
werkgroep Bezinning en Spiritualiteit. In de 

Kerk-Krant van juni 2016 verscheen een 
uitvoerig vraaggesprek met hem naar aanlei-

ding van zijn gouden priesterjubileum. “Als je gelooft dat God bestaat, dan 
kun je niet passief blijven. Je moet het concreet uitwerken. De één doet dat 

in een gezin, een ander wordt priester. Geloof in de liefde. Wij als christenen 

mogen en moeten onze talenten inzetten voor Kerk en maatschappij.” 
 

Joost Koopmans, augustijn, in 1944 in Tilburg 
geboren, behoeft natuurlijk ook geen nadere 

introductie. Na zijn wijding in 1973 heeft Joost 39 jaar 
in Nijmegen in de zielzorg gewerkt. Eerst in de 

parochie Thomas van Villanova en daarna was hij 
verbonden aan de Boskapel. Joost is in 2012 op 

verzoek van de ordeleiding naar Eindhoven gekomen 
om een nieuwe start te maken met de 

Augustijnenkerk. Daarna was hij de stuwende kracht 
achter de doorstart van onze Geloofsgemeenschap 

Augustinus Eindhoven. “Liever spreek ik van ‘het rijk 
van God’. Daar leef ik voor, daar doe ik het voor. Ik 

geloof dat ieder mens naar het beeld van God is 
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geschapen. En dat dus ieder mens het in zich heeft beeld van God te zijn. Ik 

wil meehelpen met de uitbreiding van het rijk van God in ons midden. Opdat 
rijk en arm, sterk en zwak met elkaar optrekken. Het is werken op de vierkante 

meter en hopen op ‘de uitbreiding van de olievlek’”. 

 

Annelies Rosier studeerde aan Fontys Tilburg 

(voorheen HKL): theologie en levensbeschouwing, 2e en 
1e graad. Afstudeerrichting pastoraat. (1995-2001) Ze 

werkte vanaf 2001 bij de Missiezusters Franciscanessen 
van Asten. Vanaf 2008 als geestelijk verzorger bij het 

Land van Horne, waar zij zich bezighield met het 
begeleiden van ouderen met levensvragen, zowel 

individueel als via gespreksgroepjes. Momenteel is ze 
pastoraal werker bij de Congregatie Zusters van Liefde te 
Tilburg Ze gaat voor in diverse vieringen en verzorgt 

rituelen op maat. Met haar gezin is ze lid van de 
Hoogstraatgemeenschap, een religieuze leefgroep waar 

de kernwaarden gastvrijheid, opvang van vluchtelingen, 
zorg voor de schepping en aandacht voor spiritualiteit centraal staan. En 

binnenkort loopt ze weer mee in de jaarlijkse Nacht van de Vluchteling, een 
sponsorloop van 40 km. “De Franciscaanse spiritualiteit van de eenvoud en de 

zorg om de schepping sluit het meest aan  bij wie ik als mens ben”. 
 

Rob Kosterman “Met veel enthousiasme ben ik op 1 
januari 2018 fulltime   begonnen als de straatpastor van 

Eindhoven. Ook voor de mensen van de 
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven hoop ik van 

harte als pastor iets te kunnen betekenen! Het lijkt mij 
goed mijzelf even voor te stellen: Ik ben woonachtig in 
Eindhoven, getrouwd, drie kinderen en zes kleinkinderen. 

Jarenlang heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en in de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw ben ik theologie gaan 

studeren. Eerst de diaken opleiding in den Bosch, 
naderhand in Sittard, Tilburg en afgestudeerd in Utrecht.  

Al gauw kreeg ik een vaste aanstelling, eerst een 
combinatie van basispastoraat en stadspastoraat/diaconaat. Vanuit die laatste 

functie ben ik in contact gekomen met de inloophuizen van onze stad, en met 
vrouwen en mannen die deze locaties bezoeken. Heel langzaam kwam bij mij 

het verlangen om meer voor deze groep te betekenen, immers de Kerk moet 
daar zijn waar mensen in de knel komen, of zoals wel eens gezegd wordt ‘leven 

aan de rafelrand van onze samenleving’. 
Vanuit deze ervaring weet ik dat pastoraat voor dak- en thuislozen belangrijk 

is. Aandacht voor de mens in zijn heelheid, voor zingeving, levensvragen en 
spiritualiteit. Door aandacht ervaren ze dat ze er toe doen en niet afgeschreven 

zijn. Ook deze mensen moeten in hun waarde gelaten worden, ondanks dat 
hun leven vaak geen feest is maar een kwestie van overleven.” 
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Morsen 
 

Er was eens een heel oude man, zijn ogen waren troebel geworden, zijn 
oren waren doof en zijn knieën trilden. Als hij aan tafel zat, de lepel in zijn 

bevende hand, dan morste hij soep op het tafelkleed en op zijn broek en de 
soep druppelde zelfs uit zijn mond. Zijn zoon en diens vrouw vonden dit zo 

walgelijk, dat ze de oude grootvader uiteindelijk een plaatsje in de hoek 
naast de kachel gaven, waar hij zijn eten in een kleine aarden kom 

opgediend kreeg. Op een dag konden zijn beverige handen de aarden kom 
niet meer vasthouden. De kom viel op de grond en brak in stukken. De 

jonge vrouw werd kwaad. De tranen sprongen de oude man in de ogen en 
hij zuchtte diep. Toen kochten de zoon en zijn vrouw een goedkoop houten 

schoteltje, waaruit hij voortaan moest eten. Op een dag, na het avondeten, 
kwam het kleinkind van de oude man met een beitel de kamer binnen, pakte 

een blok hout van de stapel naast de kachel en ging op de grond zitten. 
'Wat ga jij doen?' vroeg zijn vader. 'Ik ga twee schoteltjes voor jullie 

maken,' zei het kind. 'Voor later, als ik groot ben, en jullie in de hoek naast 

de kachel moeten eten.' De man en de vrouw keken elkaar zwijgend aan. 
En vanaf die dag mocht de oude grootvader weer aan tafel eten, en 

stoorden ze zich er niet meer aan als hij morste. (Onbekende bron) 
 

Vraag: Wiens ogen en oren waren gesloten? Overkomt het jou ook weleens? 
 

 

Vijf jaar later 
 

Waar gebeurtenissen me diep raken, 
zachte krachten worden geroerd 

wordt mijn verlangen gewekt 
naar mensen die me nabij zijn. 

 

Ik wil delen wat me inspireert, 
verbinding zoeken met verwante zielen 

dan wordt mijn behoefte 
om gemeenschap te vormen groot. 

 
Vijf jaar geleden werd ik gevraagd 

voor te willen gaan in de Gemeenschap Augustinus. 
Ik heb “ja” gezegd. 

Me overgegeven aan jullie waar Gods liefde voelbaar is. 
 

Ik ga mijn weg in het leven, 
zoek de weg niet, 

God is het licht op mijn pad. 
Op het pad van de Enige vind ik vrede en vreugde.  

 

René Hornikx 
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Zending 
 

Gaan we hier vandaan 
in het vertrouwen dat God met ons meegaat. 

 
Moge God onze ogen openen 
om licht te zien in het duister. 

 
Moge God onze oren openen 

voor wie onze hulp nodig heeft. 
 

Moge God ons zegenen: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

 

Amen. 
 

 
 

De viering van vandaag 

 

 


