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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 

 

Vijfentwintigste Zondag door het Jaar 
Aandacht voor het kleine staat bij Jezus voorop. We zien het in zijn kleine 

daden van goedheid. Vrede wenst hij ons. In vrede mogen we samenzijn 
met Gods zegen: in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
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om niet te willen imponeren, om niet 
de eerste te willen zijn, maar om een 

bescheiden houding van dienstbaar-
heid aan te nemen. 

 
Wie aandacht heeft voor het kleine 

is met de ander bezig. Dat wordt 
zichtbaar in kleine daden van goed-

heid: zien dat iemand hulp nodig 
heeft, iemand groeten, oog hebben 

dus voor de geringe. 
Zo kan vrede groeien. 

 

Ik wens je een vredige 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). 

 

Kleine goedheid 
 

 
 
Vandaag begint de vredesweek. 

Maar hoe maak je vrede? Vrede is er 

niet, ze begint wel bij jezelf. 
Wie in vrede leeft, kan die vrede 

uitstralen naar zijn omgeving. 
Dat lukt niet bij iemand die zich zelf 

belangrijk vindt, 
die zich op de eerste plaats stelt. 

 
We horen vandaag in het evangelie 

dat Jezus zijn leerlingen maant 
 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Wijsheid 2,12.17-20 
De rechtvaardigen worden getest of zij oké bevonden worden. 

 

De goddelozen redeneerden onjuist toen ze onder elkaar zeiden: ‘Laten wij 
de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen 

wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt 
ons ervan dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben. Wij willen wel eens 

zien of zijn woorden waar zijn en ons ervan vergewissen wat er bij zijn heen 
gaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die 

het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. 
Laten wij hem maar eens op de proef stellen met niets-ontziende 

folteringen, om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te 
toetsen. Laten wij hem veroordelen tot een smadelijke dood: er wordt toch 

over hem gewaakt, zoals hij beweert.'  
 

Vraag: Waarom schuiven mensen zachte krachten naar de achtergrond? 
 
 

Evangelie: Marcus 9,30-37 

Bescheidenheid moeten we leren, met vallen en opstaan, een leven lang. 
 

Jezus en zijn leerlingen gingen daar weg en 

trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat 
iemand het te weten kwam, want Hij was bezig 

zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: “De 
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen 

der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie 
dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.” Zij 

begrepen die woorden wel niet, maar schrokken 
ervoor terug Hem te ondervragen.  

Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, 

ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge onderweg 
over getwist?” Maar zij zwegen, want zij hadden 

onderweg een woordenwisseling gehad over de 
vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich 

neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: “Als iemand de eerste wil zijn, 

moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.” Hij nam een kind 
en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: “Wie een 

kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, 
neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.” 

 
Vraag: Wat vind je van bescheiden mensen? 

 
Moge hij die voor ons een kind van mensen wilde worden, 

ons maken tot kinderen van God.  

Augustinus 
 



3 
 

Overweging 
 

Afgelopen weekend heb ik de nacht van de vluchteling gelopen. Het is een 

sponsortocht en er is weer veel geld opgehaald. Dat is fantastisch. Maar 

hoe mooi zou het zijn als de aandacht voor deze tocht ook invloed zou 
hebben op de beeldvorming van mensen. In dit geval het denken over 

vluchtelingen. Want als vrede gaat over inclusief leven, dan horen daar ook 
vluchtelingen bij. Maar nog veel meer groepen voor wie aandacht gevraagd 

wordt. Wat te denken van de Black Lives Matter beweging. Die kon alleen 
maar ontstaan doordat een groep mensen zich buitengesloten voelt: zwarte 

levens doen ertoe. Bijstandsgerechtigden doen ertoe, dak- en thuislozen, 
ze horen bij onze maatschappij. En dan is er de LHBTIQ+ groep. Dat gaat 

over seksuele geaardheid, ook hier voelen mensen zich niet geaccepteerd.  
Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om vrede, veraf en dichtbij.  

 
Het thema van de Vredesweek dit 

jaar is: ‘wat doe jij in 
vredesnaam?’ op weg naar een 

inclusieve samenleving. Niemand 

zou het gevoel moeten hebben er 
niet bij te horen. En toch voelen 

veel mensen zich niet gehoord, 
niet gezien. Zolang wij nog denken 

in termen van wij en zij, zal er 
nooit echte vrede zijn. Maar 

blijkbaar is dat heel moeilijk. Ik 
betrap mezelf er regelmatig op dat 

ik uitga van mijn vooroordelen 
over mensen, dat ik ze al in een 

hokje plaats, voordat ik een woord 
met ze gewisseld heb. Daar begint het al, daar begint de onvrede. Of ik gun 

een ander te weinig, ben jaloers. Vind mezelf belangrijker dan een ander. 
 

Jezus maakt er korte metten mee, met dit mechanisme. In het evangelie 

van vandaag horen we hem de leerlingen vragen waar ze het onderweg 
over hadden. Ze voelen zich betrapt natuurlijk. Het verdient geen 

schoonheidsprijs als je moet toegeven dat je hebt ruzie gemaakt over de 
vraag wie de belangrijkste is. We zouden onszelf wat minder belangrijk 

mogen vinden, daardoor houden we meer ruimte over om te zien hoe het 
anderen vergaat, die helemaal buiten de boot vallen, die door hun uiterlijk, 

hun geaardheid, hun ideeën, hun gedrag of wat dan ook buitengesloten 
worden. Jezus is een inclusieve denker, iedereen is welkom bij hem: hij 

gaat met iedereen aan tafel. Wie nodigen wij uit aan onze tafel? 
 

Als we echt belangrijk willen zijn, moeten we bereid zijn om dienaar te zijn 
van hen die niets hebben, niet meetellen, bespot of genegeerd worden. U 

kunt zelf invullen wie dat zijn. Het is een grote opdracht, maar als we Jezus 
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willen volgen, moeten we er wat voor over hebben, moeten we bereid zijn 
af te zien. 

Vrede blijft een groot woord. We kunnen alleen beginnen in ons eigen leven, 

op kleine schaal, dat wat we kunnen. Als iedereen dat doet, komen we een 
heel eind, getuige het volgende verhaaltje: 

 
Het gewicht van de sneeuwvlok 

“Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?” vroeg een pimpelmees aan een 
wilde duif. “Minder dan niks”, gaf die ten antwoord. “Dan moet ik je 

een wonderbaarlijk verhaal vertellen”, zei de pimpelmees. “Ik zat op de tak 
van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, 

met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Daar ik 
niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de 

twijgen en naalden van mijn tak vielen en daaraan bleven hangen. Op de 
kop af drie miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd 

éénenvijftig waren het er. Toen de drie miljoen zevenhonderd eenenveertig 
duizend negenhonderd twééënvijftigste vlok omlaag kwam –minder dan 

niks, zoals je zegt– brak de tak af.” Daarop vloog de pimpelmees weg. De 

duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na 
enig nadenken bij zichzelf: “Misschien ontbreekt er nog maar één stem van 

één enkele mens om tot vrede in de wereld te komen.” 
 

Annelies Rosier 
 
 

 
Wilt u meer weten over activiteiten die in de Vredesweek plaatsvinden, ga 

dan naar www.Vredesweek.nl 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De wandeltocht tijdens de Nacht van de Vluchteling in Tilburg waar Annelies 
verderop in deze krant over vertelt, heeft tot nu toe (16 september) bijna  

€ 110.000 opgebracht. 

 

http://www.vredesweek.nl/
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Thomas van Villanova 
 

Volgens de oude liturgische kalender vierde de Kerk voorheen op 22 
september het feest van de Heilige Thomas van Villanova. Omdat zijn 

naam uit de kalender verwijderd is en omdat zijn beeltenis uit de gesloten 
Paterskerk verdwenen is, sta ik even stil bij deze augustijnse heilige. 

 
Thomas van Villanova werd in 1488 in het Spaanse Fuenllana, een dorpje 

nabij Villanova in de huidige provincie Castilië-La Mancha, geboren. In 1516 
trad hij in Salamanca in bij de orde der augustijnen en in 1518 werd hij 

priester gewijd. Hij was professor in de theologie en was onder meer 
hofprediker van Keizer Karel V. Thomas leidde een ascetisch leven en stond 

bekend om zijn vrijgevigheid jegens de armen. In extreme mate gaf hij 
persoonlijke bezittingen weg aan hulpbehoevenden waardoor vader van de 

armen zijn bijnaam was. Hij stimuleerde structurele veranderingen die 
bijdroegen tot bestrijding van de armoede en ook als  theoloog was hij 

vermaard. Hij bevorderde in Spanje de Moderne Devotie, een kerkelijke 

hervormingsbeweging die in de Nederlanden zijn oorsprong had, en nam 
stelling tegen het morele verval van 

priesters en kloosterlingen. Door Karel V 
werd Thomas benoemd tot aartsbisschop 

van Grenada, maar uit nederigheid 
weigerde hij dit ambt te aanvaarden. In 

1544 werd hem echter door zijn orde-
overste bevolen om het aanbod om 

aartsbisschop van Valencia te worden, te 
accepteren. In deze functie wist hij het 

bisdom ingrijpend te reorganiseren. Ook 
als predikant was hij befaamd. In 1555 

overleed Thomas van Villanova te Valencia 
op 67-jarige leeftijd. Paus Alexander VII 

sprak op 1 november 1658 zijn heilig-

verklaring uit.  
 

Enige jaren geleden vond ik in een 
antiquariaat een boek over Thomas. Het 

werk is in 1660 gedrukt in Antwerpen. U 
ziet hiernaast de titelpagina. Het was wel 

een duur boek maar de combinatie van 
onderwerp en jaar van verschijning deden 

mij snel over dit bezwaar heenstappen. Het 
boek is een hagiografie, dat wil zeggen een 

beschrijving van het leven van een heilige 
waarbij het accent meer ligt op het 

stichtelijke dan op de historische werke-
lijkheid.  
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Hieronder een klein fragmentje uit hoofdstuk II De kintsheydt, en jonckheydt 
vanden salighen Pater Thomas waaruit dit duidelijk is op te maken. 

 

Predict den kinderen 
Hij schoude de ongemanierde kinders, en gingh 

ghemeynelijck alleen, sonder eenigh gheselschap. 
Op sondagen ende heyligh dagen alsmede in de 

Prochie-Kerkce, of in ’t Clooster van S. Franciscus 
predickte, ghingh daer, van sijn kintsheydt af, en 

luysterde seer neerstelijck toe, en vergaderde na 
noen al de kinders die hy kost van de ghebuerte, en 

verhaelde ’t Sermoon dat hy ghehoort hadde, met 
sulcken gheest en affectie, datter oock groote 

lieden quamen hooren, en Godt loofden, en veel 

onder hen beschaemt waren in hun selven, lettende 
op ’t geen dit kindt hun seyde; ja dickwils en eynde 

’t Sermoon niet sonder veel tranen, soo van den 
Predicant self, als van de gene die hem hoorden. 

 
Zover ik weet, herinneren in Nederland alleen de 

naam van het St. Thomascollege in Venlo -een 
middelbare school die voorheen door de augu-

stijnen geleid werd- en de St. Thomas van 
Villanovastichting in Helmond -een organisatie die 

zich bezighoudt met de opvang van kansarme jeugd 
in Zuidoost-Brabant- nog aan de Spaanse heilige.                                        

Frans Savelkouls 
 

 

Een Pekelzonde(tje) 
  

Mijn Lief en ik leven vrolijk autovrij. Beiden wilden we nooit leren rijden; 
komen overal gemakkelijk en het scheelt dat we dicht bij een station wonen. 

De treinreizen plannen we doorgaans op kortingsuren. Daarnaast 
permitteren we ons de 1e klas-luxe, waar altijd plaats is en men in de 

stiltecoupé nog rustiger kan lezen. Voorts wordt extra genoten van de Vrij 
Reizen/bonus. 

  
Op een fraaie lentedag -wel even terug- werd gekozen voor een mini/expo 

in het Noord-Hollands dorpje L. Geen nadere info, elk risico van een 
postume afstraffing vermijdende. Wat geschiedde? Ziet verderop. 

Onderweg naar de culturele plek passeerden we toevallig een kerkje. Juist 
op dat moment zette een keurig geklede heer-op-leeftijd (grijs en kalend) 

zijn fiets voor de ingang. Wij wilden al doorlopen maar hij wenkte ons. Hulp 

gewenst? Nee, hij nodigde ons uit om het interieur te bekijken. Waar-
schijnlijk waren we meteen getypeerd als zijnde geen inwoners van dit 

plaatsje. Nou dit kon best tussendoor, maar we verwachtten er niet bijster 

 
St. Thomas, hier nog in 

de Paterskerk. 

Inmiddels verbannen. 
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veel van. Het haantje op de toren deed protestantisme vermoeden. Dan is 
er gerede kans op simpele aankleding zeker in die contreien, bekend van 

evangelisch behoudende snit. Inderdaad: een klein godsgebouw in sombere 

tinten; gevuld met smalle houten banken. Geen knielkussentjes om de 
vermoedelijk langdurige zittingen te verzachten. Die meer ingetogen 

gebedshouding -letterlijk door de knieën gaan- zou hier trouwens geheid te 
paaps geacht worden. Geen verrassing: centraal een kolossaal preek-

gestoelte. De woordverkondiging vormt hier onmiskenbaar de hoofdmoot 
van stichtelijke evenementen op de Rustdag der Dames en des Heeren. 

Verder viel er ook niets fleurigs te ontdekken om in Blijde Boodschap-sferen 
te geraken. 

  
Onze gids verhaalde uitgebreid over de huidige situatie. Hij was ruim 40 

jaar ouderling en daarnaast veelzijdig klusser. Maar de gelovige 
goêgemeente kromp danig. Dit had hij heel anders meegemaakt. Thans: 

amper nog jeugd. Een organist met kwakkelende gezondheid zoals 
progressieve doofheid (als zodanig extreem lastig). De eens zo trouwe en 

onbezoldigde stemmer van dit instrument was drie jaar eerder zomaar 

opgestapt. Een vervanger bleek niet te vinden. Het bejaardenkoortje: 
krakkemikkig, tobbend met seniorperikelen. Geen aanwas voor allerlei 

taken. Het laatste decennium slechts één bruiloft, d.w.z. een gouden paar. 
Zero nieuwe inzegeningen. En -voorspelbaar- naast de karig bezochte 

dienst op zondag van 10 uur was de middagmogelijkheid van aanbidding 
geschrapt. Dit werd al opgemerkt bij het voorportaal. In de opsomming van 

samenkomsten was '...en om 17.00 uur' onhandig maar nog leesbaar 
doorgestreept. Aldus: een overdosis kommer en kwel. 

  
Het veronderstelde reformatorische karakter werd allengs duidelijker. Elk 

liturgisch symbool ontbrak. Geen meubelstuk om het ritueel Breken & Delen 
te vieren. Kaarsen, bloemenvazen ontbraken. Het liederenbord vermeldde 

5 psalmen (kweelt men hier nog op hele noten, nee hè !) en slechts één 
gezang met enkel couplet 2 en 4B. Even gebladerd in een verdwaald 

kerkboek; niet bepaald van recente datum. Het Liedboek voor de Kerken 

ontbrak sowieso. En vast ook Eva's Lied. Dus begonnen we maar helemaal 
niet over oecumenische initiatieven. De Tien Geboden waren grotesk 

vereeuwigd op een lastig te negeren paneel. De nijvere gastheer kon maar 
niet stoppen. Alles liep terug, inclusief financiële ondersteuning. 

Samenwerken met andere richtingen? Nee dat lag zeer moeilijk, alleen al 
qua opvattingen. En toen kwam de ergste Jobstijding: binnenkort was het 

zelfs geheel Schluss met deze kleinschalige tempel. 
 

We toonden ons diep begaan maar ondertussen vulde mijn blaas zich rap. 
De oorspronkelijke volgorde na aankomst was: eerst Op Kafé voor opkikker 

inclusief sanitaire stop. Daarom gevraagd naar The Ladies. Geen probleem. 
Hij wees naar een zijdeur. Daarachter was inderdaad het toilet, via de 

consistorie. Een nogal deprimerende ruimte. Aan de muur plakkaten vol 
foto's met namen van pastorale herders die hier gestaan hadden (alleen 

mannen; in zwarte toga; ernstige snuiten). Voorts wel enige nostalgie: vier 
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hengelstokken om geld in te zamelen. Daaronder een rek met 10 
collectezakjes, Hé, zo'n bedel-attribuut ontbrak nog in mijn religiosa-

verzameling. Deze variant zou echt een unieke herinnering vormen uit de 

helaas ter ziele gedoemde vrome vesting. Snel -en naar ik vurig hoopte 
ongezien- schoof ik het met Nr.I gemerkte exemplaar -houten 

handvat/zwart fluwelen builtje- in de tas. De voornoemde grotere uitvoering 
viel vanwege het formaat sowieso af. Komisch beeld van weleer: Cabaretier 

Fons Jansen wandelt in zijn programma De Lachende Kerk van links naar 
rechts over het toneel met exact zo'n lange munten-vanger. 

  
Met legere blaas maar vollere handtas voegde ik me bij de andere twee, 

Lief signalerend dat het zo wel genoeg was. We bedankten de plichts-
getrouwe ambtsdrager voor de niet-geplande sight-seeing, toevoegend dat 

nog een andere afspraak wachtte. Eenmaal buiten, uit zicht van het 
heiligdom, versnelde ik mijn 

pas. Lief toonde zich nogal 
verbaasd over deze 

opmerkelijke haast. "Dat leg ik 

straks wel uit.". Ruim verder, in 
meer seculiere sfeer, biechtte ik 

mijn stoutmoedige actie op. 
"Wat! Heb je dat zomaar 

ontvreemd?" Zo kende hij mij 
niet eerder. "Er zijn er nog 

negen over! Ik heb vroeger 
zoveel ellende meegemaakt 

binnen starre stijve groeperingen...". Het voelde als een kansje om via 
onvermoede omweg iets terug te pakken. Destijds werd ik overvoerd met 

dogmatisch-patriarchale bijbeluitleg. Mijn visie is via lectuur en cursussen 
overigens bevrijdend verbeterd. "Enne, het gaat daar tóch dicht!", luidde 

mijn praktische mede-argument. Toen kregen we beiden de slappe lach. 
Jawel, de vitrinekast van onze huiskamer werd een bijzonder object rijker. 

  

Inmiddels konden sluiting en afbraak van het onderkomen worden 
bevestigd via digitale kanalen. 't Boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch 

niet aan; 'schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein zo 
luidde ons avondgebedje in de kleuterfase. Wellicht een berouwvol 

noveentje naar Boven zenden opdat het 9-voudige offeranderestant toch 
nog een gewijde bestemming krijgt? Het bleef overigens bij deze eenmalige 

crime religieuse. Als completerende absolutie mag gelden dat ik 
instrumentaal en anderszins actief ben in meerdere reli-units. Pro Deo. Nu 

gelukkig binnen selectief-gekozen hartverwarmende Wegen Van Zegen. 'Zo 
zal Zij/Hij alles maken, dat g'u verwond'ren moet'. (coupletregel uit 

overjarige hervormde bundel). 
 

AMBRIËLLA 
 

(Aanbevolen boek: KIJK, MAAR KIJK MET VERWONDERING / Hans Stolp). 
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Vakantie met onverwacht spirituele inspiratie 
 

Afgelopen vakantieperiode verbleven Jorien 
en ik een weekje in het Zeeuws-Vlaamse  

Breskens. De gebruikelijke ontspannende 
activiteiten, mooie fietstochten, een 

middagje strand en af en toe een leuk terras 

en een lekker hapje vormden de basis voor 
dat heerlijk weekje weg. Door de 

aanwezigheid echter van een tweetal  
bijzondere gebouwen ontsnapten wij niet 

aan het onmisbare geestelijk voedsel dat 
deze  vakantie een extra dimensie gaf. 

Allereerst was er de verwondering over de 
muurschildering  “Vijf broden en twee 

vissen” op een oude graansilo bij de 
vissershaven van Breskens. Het kolossale 

werk meet 25 bij 20 meter. Onlangs nog 
werd dit kunstwerk uitgeroepen tot fraaiste 

buitenkunstwerk van Zuid-Nederland. Mocht 
U het willen bekijken: Nu nog in Breskens 

maar vanwege de sloop van de oude silo 

wordt het binnenkort verplaatst naar de 
Verbrugge Terminal in Terneuzen. 

 

 
Daarnaast is een bezoek 

aan het fraaie Sint-

Barbarakerkje meer dan de 
moeite waard. De 

priester/beeldhouwer 
Omer Gielliet werd hier in 

1967 tot pastoor benoemd. 
Hij herschiep de kerk en 

directe omgeving tot een 
soort religieuze 

beeldentuin. Wat het 
evangelie ons wil 

doorgeven gaf hij op 
schitterende wijze vorm in 

talloze houten beelden en kunstwerken. Variërend van een kruisbeeld met 
Christus aan het kruis omarmd door Maria Magdalena tot een nieuw altaar 

in het midden omdat hij vond dat de priester niet voor maar te midden van  
Gods volk diende te staan.  

Van mei tot oktober is de kerk van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 

tot 16.30 uur open.                                                           Harrie Meelen 
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Nacht van de Vluchteling 2021 
 

Beste mensen, 
 

Het zit erop en ik heb het volbracht! Voor de derde keer liep ik de Nacht 
van de vluchteling. Dit keer vanuit Tilburg waar ook de finish was. Ik liep 

samen met het team van Vluchtelingen in de Knel (‘VidK loopt meters’) en 

we hadden het geluk bij de eerste startgroep te behoren, dat was dus rond 
11.15. 

Het weer was perfect, droog, niet te warm, niet te koud. Prima om te 
wandelen. Een prachtige route, via Hilvarenbeek, de bossen, de Regtse 

heide, op de grens met België, via Riel, Goirle, terug naar Tilburg. Maar in 
het donker zie je daar natuurlijk weinig van. Er waren vier rustpunten 

onderweg.  
 

Het lopen in een team heeft voordelen: het is gezellig, je kunt elkaar 
ondersteunen en je hoeft niet zelf de weg te zoeken. Voor mij had het echter 

ook nadelen: ik kon niet mijn eigen tempo lopen en raakte daardoor uit 
mijn ritme. Uiteindelijk ben ik na de rust van 15 km alleen verder gegaan. 

Dat bleek een grote uitdaging want in het pikkedonker moest ik mijn weg 
vinden met een klein zaklampje. Ik zag dan in de verte net zo’n klein 

lichtpuntje en volgde dat waardoor ik ook sneller ging lopen. Ondertussen 

hoorde ik bosuilen en andere roofvogels boven mij. Verder was er stilte en 
een prachtige sterrenhemel! Het was mooi maar ook spannend. 

Mijn streven was om rond 8 uur op de Oude Dijk langs te komen waar de 
zusters dan zouden staan. Dus moest ik ervoor zorgen dat mijn tempo hoog 

bleef. 
Dat lukte en het was fantastisch om te zien hoe zusters, mantelzorgers en 

anderen er stonden om mij en andere mensen aan te moedigen om de 
laatste kilometers te volbrengen. Zo was ik dan om 8.15 terug bij het 

Poppodium 013 waar ik de avond tevoren vertrokken was. 
Een bijzondere ervaring weer! 

 
Ik wil via deze weg alle mensen bedanken die mij gesponsord hebben. Ik 

heb in totaal € 6.119 euro opgehaald, mede dankzij een anonieme donatie 
van € 5.000 euro. Dat was ook de reden dat ik gebeld werd door Omroep 

Brabant want ik bleek ineens bovenaan te staan van de deelnemers in 

Tilburg. Op de website is het interview terug te vinden. 
 

Dank jullie wel! 
Annelies Rosier 
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Kind in het midden 
 

(tekening van Anita) 
 

 
 

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots,  

 

diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.  
 

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.  
 

Een kind is meer dan alleen iets engelachtigs.  
 

Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk,  
 

zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk. 
 

 
Toon Hermans 
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Bezinning 
 

God, als een ander meer succes heeft dan wij 
knettert er diep in ons een vonkje van jaloezie. 

Dan maken we algauw een gemene opmerking 
en voor we het weten is de sfeer verpest 

en hebben we slaande ruzie. 
 

God, we roepen wel dat alle oorlogen en smeulende conflicten 
de wereld uit moeten, 

maar het lukt ons niet eens om de vrede te bewaren 
in ons eigen leven en onze eigen omgeving. 

 
Help ons om anders in het leven te staan. 

Geef dat we ontdekken dat één enkel woord 
al genoeg kan zijn om een beginnende ruzie 

in de kiem te smoren.  

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 

Vraag: Hoe probeer je de vrede te bewaren? 

 
 

Gebed voor de zondag 
 

Barmhartige God, 
in Jezus oproep tot dienstbaarheid 

worden we stil voor uw Woord 
en legt U vrede in ons hart. 

Leer ons leven met elkaar, zo vragen we U, 
dat we aandacht hebben voor het kleine en 

vrede uitstralen. 
Dan leven we in vreugde met elkaar, 

vandaag en altijd. 
Amen. 

 

Zending 
 

Moge de Heer u voorspoed geven 

en u beschermen. 
Moge de Heer u welwillend aanzien 

en zich over u ontfermen. 
Moge de Heer over u waken 

en u geluk en vrede schenken. 

 
Moge de Heer U zegenen: 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

 


