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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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Advent is je ogen openen, 

kijken in de verte 

om een glimp van licht te 
ontwaren. 

 
Advent is je oren spitsen, 

en geduldig luisteren 
om een kreet van vreugde te 

horen. 
 

Advent is je handen vouwen 
om te ontvangen 

wat je nodig hebt om te leven. 
 

Advent is je voeten laten gaan 
op rechte wegen 

het licht tegemoet. 
 

Advent 

is uitzien naar licht 

klanken van vreugde horen 
woorden ontvangen  

en de weg gaan naar het licht 
dat straalt over heel de aarde. 

 
Advent is het licht verwachten 

waarvan we zeker weten dat het 
komt 

in een kind de vreugde brengt en 
vrede 

dat licht laat stralen tot in alle 
uithoeken. 

 
Een kind dat ons richting wijst 

en leven geeft. 

Emmanuel: God met ons! 
 René Hornikx 
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Liturgiekalender december 2021 en januari 2022  
 

Van de geboorte van Christus kan niemand zich een voorstelling maken. 
Je kunt zijn geboorte ook niet beschrijven. 

Je mag het alleen geloven om zalig te worden.  
Augustinus 

 
Zondag 5 dec ’21, 9.30 uur: 2e Advent: Een stem die roept in de woestijn 

Lezingen:   Baruch 5,1-9 en Lucas v  3,1-6 

Voorganger:   Marleen Kremers, geestelijk verzorger 

 

Zondag 12  dec ’21, 9.30 uur: 3e Advent: Hij komt er aan! 

Lezingen:   Sefanja 3,14-18a en Lucas 3,10-18 

Voorganger:   Dolf van der Linden, osa 

 

Zondag 19 dec ’21, 9.30 uur: 4e Advent: God ontmoeten 

Lezingen:   Micha 5,1-4a en Lucas 1,39-45 

Voorganger:   René Hornikx, pastoraal werker 

 

Vrijdag 24 dec ’21, 20.30 uur: Kerstavond: Een stralend licht gaat op 

Lezingen:   Jesaja 9,1-3.5-6 en Lucas 2,1-14 

Voorganger:   Joost Koopmans, osa en Marleen Kremers, pastoraal werkster 

 

Zaterdag 25 dec ’21, 9.30 uur:   1e Kerstdag: Het licht komt in de wereld 

Lezingen:   Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18 of 1-5.9-14 

Voorgangers:                              Dolf van der Linden, osa, en Johan Wolbrink, diaken  

 

Zondag 26 dec ’21: Feest Heilige Familie: Ruimte om te groeien 

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux om 11.00 uur 

 

Zondag 2 jan ’22, 9.30 uur: Openbaring des Heren: Een licht wijst de weg 

Lezingen:   Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12 

Voorganger:   Joost Koopmans, osa 

 

Zondag 9 jan ’22, 9.30 uur: Doop van de Heer: Gedoopt in water en Geest 

Lezingen:   Jesaja 40,1-5.9-11 en Lucas 3,15-16.21-22 

Voorganger:   Dolf van der Linden, osa 

 

Zondag 16 jan ’22, 9.30 uur: 2e zondag door het jaar: Mens als partner van God 

Lezingen:   Jesaja 62, 1-5 en Johannes 2,1-12 

Voorganger:   Annelies Rosier, geestelijk verzorger 

 

Zondag 23 jan ’22, 9.30 uur: 3e zondag door het jaar: Vandaag gebeurt er iets groots 

Lezingen:   Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 en Lucas 1,1-4; 4,14-21 

Voorganger:   Johan Wolbrink, diaken 

 

Zondag 30 jan ’22, 9.30 uur: 4e zondag door het jaar: Liefde wijst de weg 

Lezingen:   Jeremia 1,4-5.17-19 en Lucas 4,21-30  

Voorganger:   René Hornikx, pastoraal werker 
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Allerheiligen – Allerzielen 
 

Op zondag 7 november werden tijdens de viering de overledenen uit onze 
gemeenschap van het afgelopen jaar herdacht. Foto’s van hen waren voor 

de altaartafel geplaatst. 
 

 

Hun namen zijn: 

Achterste rij van links naar rechts: Ine Olislaegers, overleden 13 

december 2020, 87 jaar; Hans van Mierlo, overleden 24 januari 2021,    
67 jaar; Mientje Jonker, overleden 14 november 2020; Adriaan Vos,    

overleden 13 juli 2021, 91 jaar en Gerard Ingham, overleden 2 juni 2020, 
64 jaar. 

 
Voorste rij van links naar rechts: Jopie Briels, overleden 12 februari 2021,  

88 jaar; Wim Sleddens osa, overleden 27 september 2020, 85 jaar; Ria 
v.d. Wildenberg, overleden 30 maart 2021, 90 jaar; Els Steenberghe,   

overleden 14 februari 2021, 89 jaar; Sjef van Hapert,  overleden 29 
december 2020, 90 jaar; Lies van Diepen, overleden 7 april 2020,  102 

jaar en Frans Tielemans, overleden 26 december 2019, 90 jaar. 
 

 

Heer, geef hun de eeuwige rust, 
en het eeuwige licht verlichte hen. 

Dat ze mogen rusten in vrede. 

Amen. 
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Kerstmis: licht dat schijnt in het donker 

(Johannes 1,5) 
 

Donkere momenten maakt iedereen mee. Je ziet het niet meer zitten na 

ontslag op het werk, je toekomst is letterlijk afgesneden bij het horen van 

de negatieve uitslag van de arts, nadat je je met hart en ziel hebt ingezet 
voor anderen, hoor je niets meer. Het licht gaat uit. Niet alleen bij iedereen 

individueel is er duisternis in het leven, ook bij veel mensen die op de vlucht 
zijn, hun land verlaten om elders een zinvol leven op te bouwen. Er zijn nog 

nooit in de geschiedenis van de mensheid zoveel vluchtelingenstromen over 
de wereld getrokken. Mensen verlaten hun land om allerlei redenen: 

armoede, honger, natuurgeweld, oorlogsgeweld of het politieke klimaat. 
Vluchtelingen verlaten wat hen vertrouwd is, wat hen lief is. Ze verlaten de 

grond waar ze geboren zijn. Velen houden van hun geboorteplaats en hun 
land. Het liefst willen ze blijven. En de weg naar een beter bestaan begint 

met uitzichtloosheid. De toekomst is somber. Slapen in tentenkampen. Hier 
worden ook kinderen geboren. Kleine lichtjes in de soms donkere doodse 

duisternis. En er zijn vragen: Waar slaap ik morgen? Waar vinden we eten? 
Welke toekomst is er voor de kinderen?  

 

De vluchtelingenstromen van vandaag zijn niet nieuw. In alle tijden zijn 
mensen op de vlucht: op zoek naar levensvreugde, vrijheid, geluk. Ze zijn 

op zoek naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en iets kunnen 
betekenen voor anderen. Zoekenden zijn het naar een betekenisvol leven. 

 
Ik ben ook op zoek naar een betekenisvol leven. Ik zoek naar mensen waar 

ik van kan houden en die van mij houden. Naar mensen die licht voor mij 
willen zijn en ik voor hen: door een woord dat ik spreek, door te troosten 

bij verdriet. Ik geloof dat alle mensen in zich goed zijn. De omstandigheid 
waarin we terecht komen doet soms vreemde dingen met ons. Ik heb 

behoefte aan een voorbeeld, om te leren hoe ik kan leven als een goed 
mens. 

 
Tweeduizend jaar geleden was een jong stel onderweg. Zij in verwachting. 

Ze vonden geen onderdak (Lukas 2,7). Als vluchtelingen doolden ze rond. 

Per toeval ontdekten ze een schamele stal. Het kind werd geboren. Omringd 
met liefde. Herders kwamen op bezoek. Er was blijdschap om de geboorte 

van het kind. Er was vreugde om het delen van liefde. Er groeide iets bij de 
ouders en de herders, niet in tel in die dagen. In hun duisternis brak licht 

door. Meer licht dan ze zich voor hadden kunnen stellen. Een kind, een 
nieuwe toekomst, hoop op leven, een beter leven. Het bezoek van herders 

bracht warmte, verbondenheid. Hier tellen ze echt mee. In het duister van 
iedereen rond het pasgeboren kind brak licht door. Alsof het licht van elders 

kwam, uit een andere wereld. Dit samenzijn voelde voor allen als een 
goddelijk moment: ‘Zo zou het moeten zijn voor iedereen en altijd’. In dat 

moment van innig samen-zijn werd gezongen: ‘Vrede op aarde voor de 
mensen van wie God houdt’ (Lukas 2,14). En wij zingen het in deze dagen 
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opnieuw. Dit eenvoudige lied is de boodschap van het kind aan de herders 
en aan ons vandaag. 

 

Het kind kreeg een naam: Jezus (= God is redding, verlossing uit ellende). 
Het bracht licht in het duistere bestaan van veel mensen. Hij bracht licht bij 

herders en later bij blinden, doven en armen van geest, zieken en 
kreupelen, onbemiddelden en rijken. Het brengt licht in mijn bestaan als ik 

het bij vlagen niet meer zien zitten. En telkens als er licht doorbreekt in 
mijn duistere bestaan denk ik aan toen. Want er zijn ook nu altijd mensen 

die door het duister in mijn leven heen breken en licht laten schijnen. Van 
dat licht zei God bij de schepping: ‘Er moet licht komen. En er kwam licht. 

God zag hoe mooi het licht was’ (Genesis 1,3). Dat licht is nu gekomen. 
 

René Hornikx 
 

 

Gebrek aan respect en invoelingsvermogen 
 

Op de website van het Eindhovens Dagblad verscheen onlangs onderstaand 
bericht: 

 

 

 
Bezinning, los van religie, daar kan niemand bezwaar tegen hebben. 

Integendeel zelfs. Maar om het een ‘nachtmis’ te noemen met een religieus-
vrije communie, dan worden grenzen overschreden en terrein gekaapt. De 

gepresenteerde nachtmisviering wordt nu een doel op zich en niet meer 
gericht op de eredienst aan God, maar op het genoegen van de actoren en 

de aanwezigen. 

Het getuigt van gebrek aan respect en invoelingsvermogen om je bij het 

organiseren van een ‘cultureel moment’ te bedienen van programma-

onderdelen die voor veel mensen hele andere gevoelswaardes hebben. 
Zeker op Kerstavond en zeker op de plek waar veel Eindhovenaren dierbare 

herinneringen hebben liggen. Het zou goed zijn als de organisatoren zich 
zouden bezinnen op de vraag hoe fijngevoelig het is om het fundament weg 

te trekken onder een eeuwenoude traditie en de vorm te misbruiken. Een 
eeuwenoude traditie die vele generaties heeft geïnspireerd en getroost. Het 

is te hopen dat het initiatief van Weerts c.s. geen nieuwe traditie wordt, en 
zeker niet in de voormalige Paterskerk.  

 
Frans Savelkouls  
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Advent 2021 
 

Advent… 

Advent is verwachten 
Wachten naar wat komen zal …. 

Al lang is Hij één van ons geworden 

Een mens. 

Een mens van vlees en bloed. 

Die dorst kan hebben en honger. 
Die lijden kan, 

en sterven kan. 

Een mens is Hij geworden. 

Die lief kon hebben… 
En hoe! 

Een liefde zonder grenzen! 

Zonder berekeningen. 
Een liefde die het beste  in je ziel 
kon wakker maken, 

en je de kracht kon geven 
om die liefde door te geven 

en zo  
de wereld beter maken… 

Mensen zijn wij ook, 

Ook wij zijn geroepen om kind van God te zijn! 

Lief te hebben zoals hij lief had! 

Om te kijken naar ons medemensen met Zijn ogen. 
Om te luisteren naar hun geroep met Zijn oren. 

Om te helpen en te delen met Zijn handen. 

 
2021 
Voor veel van ons een somber jaar!   

Een jaar van Lock down,  
Van beperkte ontmoetingen 

Met vrienden en familie 
Voor velen een jaar van eenzaamheid en verwarring.  
Een jaar van pandemie met zoveel doden, 

Met angst om ziek te worden 
Of iemand anders ziek te maken 

 
Een jaar van overstromingen ver en dichtbij 
Van bosbranden 

Van aardbevingen en  vulkaanuitbarstingen! 

Het  jaar van teleurstellende resultaten van de klimaatconferentie in Glasgow! 

Een jaar van een faillissement voor sommigen 

En schrikbarende rijkdom voor anderen! 
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van inflatie en oplopende schulden 

Vol armoede en onzekerheid. 
 

Een jaar van migranten … 
Van migranten als pionnen aan de grens van Europa 
Voor een gruwelijk schaakspel! 

Een jaar van een groeiende tweedeling in de maatschappij… 
Een somber jaar! 

Maar… 

er zijn ook lichtpunten… 
 

Advent… 
Advent is verwachten 
Wachten naar wat komen zal …. 

En ik moest aan dit liedje denken;  

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 

het is al begonnen, merk je het niet? 
 

Inderdaad, het is al begonnen: 
 
Er zijn tientallen mensen die zich bekommeren om al onze zieken en kwetsbaren, 

Mensen die blijven zoeken naar betere medicijnen en behandelmethodes. 
Er zijn veel mensen, jong en oud, die zich inzetten met het beschermen van de 

natuur,  
voor de biodiversiteit,  
het aanpakken van de opwarming van de aarde,  

het anders omgaan met grondstoffen  
en betere verdeling van de rijkdom. 

Er zijn veel mensen die zich inzetten voor meer gerechtigheid.  
Veel mensen die bereid zijn om hiervoor grote offers te brengen … 
 

Zijn liefde is al lang aan het werken. 
 

Advent is meer dan wachten. 
Het is verwachten…  

Zich voorbereiden op wat komen zal. 
Laten we ons een goede 
 advent wensen, 

Dat wij zien waar Zijn liefde al aan het werken is 
En dat wij open blijven om de kracht van zijn liefde te ontvangen. 

 
Simone Bartelds-Lathuilière 
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Dat eerste engeltje…….. 
  

...in onze huiskamer. 

Vorige eeuw elders, in de maand december, 1e Advent. Er kwam wat meer 
ruimte om vrijwilligerswerk te verrichten. De lokale krant plaatste een 

oproep: men zocht mensen die iets wilden gaan betekenen voor personen 
in de terminale fase. Een soort van aanvullende thuiszorg 

om vooral het eigen netwerk en andere betrokkenen rond 
de patiënt te verlichten. 

Langer terug had ik daarmee ervaring in het ouderlijke 
gezin toen moeder ernstig ziek werd. Jong en tamelijk 

onhandig probeerde ik destijds school en de thuisarbeid zo 
goed mogelijk te combineren. Er was verder alleen één 

keer per week steun van wijkverpleegster Lies. 
  

Inmiddels al lang verhuisd en hertrouwd was de levenservaring ook wel 
gerijpt. Voorts kwam een L.O.I.-cursus medische terminologie, die voor een 

administratieve baan was voltooid, nu extra van pas. Aldus meldde ik me 

aan via de advertentie om actief te worden bij die Thuiszorg. Er zou 
regelmatig scholing worden gegeven; en er waren 'oplaad'-bijeenkomsten. 

Nog vóór men mij had gezien was ik al top-welkom. Dat voelt wel anders 
dan 'ergens solliciteren op een reguliere baan'. Dan 

dient men zich te verkopen, zowel qua diploma’s als qua 
outfit.... 

 
Eerste adres: groot huis. Mevrouw Z., de dochter van 

'mijn' mevrouw, die  een bed in de huiskamer had, vatte 
de situatie samen. Zij lichtte toe waar ik vooral op 

diende te letten en wie ik dan eventueel qua 
professionelere assistentie kon inschakelen. Haar mocht 

ik zo nodig ook telefonisch benaderen. Meteen viel op 
dat er erg veel klokken in het pand hingen, allerlei 

soorten. 

Al die eerste nacht -ik koos voor waken- vertelde 
mevrouw Z., de dochter die veel zorg op zich nam naast het eigen gezin, 

dat er elke dag iemand kwam om al die uurwerken gelijk te zetten. Een 
ferme klus. Ja dit was een hobby geweest van de overleden echtgenoot van 

de patiënt; hij spaarde alles wat met tijdmelding te maken had. Meer 
terloops noemde ik mijn voornemen om cherubijntjes te gaan verzamelen. 

 
Slechts één nacht bleek nodig... want een week later werd ik opgebeld. 

Mevrouw was overleden, rustig in haar slaap. Het afscheid zou in kleine 
kring besloten plaats vinden. Maar er werd me nog iets gevraagd: "Jij 

spaarde toch engeltjes?" Attent onthouden zeg! Dit kon ik bevestigen. "Nou, 
kom er maar eentje uitzoeken!" Ik had werkelijk niet opgemerkt dat er 

daarvan ook her en der enkele aanwezig waren, overigens in veel 
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bescheidener aantal. Dankbaar fietste ik voor de 
tweede keer naar het adres en koos een klein 

cherubijntje. Wit met gouden balletje. Nu op een 

ereplekje zichtbaar vanaf de tweezitsbank in onze 
living. 

 
Later zou ik langer op dergelijke adressen 

vertoeven. Juist in de kleine uurtjes waren de 
meeste zieken -nu veel maskers afvielen- 

ontroerend openhartig. Uiteraard hielden we ons 
aan de geheimhoudingsplicht rond persoonlijke 

items. 
Nu al weer in de volgende eeuw -en op andere wijzen Pro Deo actief- blijft 

dat kleinood me verwarmen. En er kwamen vele soortgenootjes bij in allerlei 
varianten. Plus engelen-van-mensen; zijnde mentale gidsen, als stuifmeel 

uit de hemel. 
  

AMBRIELLA 

 

COLOFON 

De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap 
Augustinus Eindhoven.  

 
Redactie:  René Hornikx, Dolf van der Linden, Linda Derksen, Gert 

Dirksen, Anita van der Kam en Frans Savelkouls.  
 

Web-site: augustinus-eindhoven.nl 
 

E-mailadres redactie: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
 

Bankrekening: NL27 INGB000 7526249 
 

Adres van de vieringen: Kapel Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613LN 

Eindhoven.  
 

Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 
Voorzitter: Harrie Meelen. Secretariaat: Carla Piscaer. 

info@augustinus-eindhoven.nl 
 

Ziekenbezoek en ziekencommunie 
Vraag en aanbod kunt u richten aan Els Kuijpers-van Wensen via 

emailadres elskuypers41@gmail.com of aan Corrie de Bont via 
telefoonnummer 040-2436440. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of 

anderszins redactioneel te bewerken.  Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage. 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
mailto:info@augustinus-eindhoven.nl
mailto:uypers41@gmail.com
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Voor wie thuis wil bidden 
 

‘Heer, uw Woorden zijn voor mij een licht op mijn weg’ (Psalm 119,105). 

(Ontsteek eventueel een kaars). 
 

Lees nu met aandacht het volgende citaat van Augustinus: ‘Van de geboorte 

van Christus kan niemand zich een voorstelling maken. Je kunt zijn 
geboorte ook niet beschrijven. Je mag het alleen geloven om zalig te 

worden.’ 
 

Welk woord in dit citaat spreekt je het meest aan? Waarom spreekt dat 
woord je aan? 

Denk hier even over na. 
 

Verhaal: 
Een van mijn leraren geschiedenis kon prachtig vertellen. Gefascineerd 

luisterde ik naar zijn verhalen. Hij vertelde over koningen en keizers, over 
prinsen en bisschoppen, over kardinalen en prelaten. Aan de hand van deze 

figuren liet hij ons een deel van de geschiedenis beleven. Hij spiegelde ons 
de geschiedenis voor, opgebouwd op basis van de groten der aarde. En de 

grootheid van deze mensen werd gemeten aan de grote daden die zij 

hadden verricht, vaak ten koste van de kleine mensen. Hun daden werden 
geteld en bezegeld met eremetaal. Winst of verlies in een oorlog was 

hiervoor maatgevend. 
Een geschiedenisverhaal op basis van de kleine daden van kleine mensen 

is nog niet geschreven. Want de daden van gewone mensen worden niet 
geteld, zijn soms ook niet in tel. Zij leven hun leven zo klein en kwetsbaar 

als het is. Maar in de kleine vreugde en de kleine zorgen van elke dag 
verbinden ze zich met elkaar en trachten in hun kleine wereld een licht te 

zijn voor elkaar en te bouwen aan vrede. 
 

Elk jaar weer raken veel mensen in de ban van het kerstfeest. Dat komt 
omdat we met Kerstmis vieren dat God ons mensen verrast. Hij wil ons elk 

jaar verrassen met een geschenk. Zijn geschenk aan ons is een kind. Een 
kind waarin Hij zichzelf laat zien en horen. Dat kind zal worden: een mens 

van licht, een vorst van vrede.  

 
Wat in dit verhaal raakt je? Waarom raakt dit woord, die zin of gedachte je? 

Sta hierbij even stil. 
 

Sluit af met het volgende gebed: 
 

Goede God, 
het is donker buiten. 

Soms is het ook donker in mijn leven. 
Donkerte drukt me neer, 

stemt me somber, 
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maakt angstig 
en laat me verlangen naar licht. 

Wees voor mij licht 

in het duister 
en in de duisternis van mijn leven. 

Waar licht doorbreekt is er leven en 
toekomst in overvloed. 

De geboorte van het kind Jezus 
brengt licht. 

Een pas geboren kind tovert 
een glimlach op ieders gelaat. 

Er is vreugde en leven, 
leven in overvloed. 

Dat gunt U mij goede God 
vandaag en altijd. 

Amen.  
 

René Hornikx 
 
 

 
 

 
 

 

Schilderij van Caravaggio (1571-1610) 
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Kerstmis 2021 
 

De coronacrisis maakt mensen 
eenzaam en “allenig”. 

Donkerte heerst en 
levenslust neemt af. 

 
Onveiligheid drijft mensen op de vlucht 

op zoek naar veiligheid. 
Angst en onzekerheid heersen 

maar samen komen we verder. 
 

Een kind wordt geboren. 
Maakt mensen blij 

verdrijft de duisternis 

geeft vluchtelingen nieuwe energie. 
 

Lang geleden werd een kind geboren 
ouders blij 

koning boos. 
Het kind moest dood. 

 
De ouders vluchten 

vinden onderdak, 
veiligheid en vrede 

bij herders in het veld. 
 

Engelen zongen 
over de vrede 

die het kind 

uit de hemelen meebracht. 
 

Vrede zal er zijn 
hier en overal 

als wij die vrede 
delen met velen. 

 
René Hornikx 
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Bijzondere augustijnen op Nederlandse bodem 
 

Onder deze titel zullen in de komende afleveringen van de Kerk-Krant 
korte levensbeschrijvingen worden gepubliceerd van een aantal 

opmerkelijke augustijnen. Met opzet staat in de titel op en niet van omdat 
de personen die belicht worden niet allemaal op Nederlands grondgebied 

zijn geboren. 
In de eerste aflevering staan we stil bij pater Thomas van der Vloodt. 

 

Een kandidaat-heilige uit Delfshaven  
 

Hermanus Henricus Maria (kloosternaam Thomas) van der Vloodt werd op 
10 augustus 1869 in Delfshaven (thans gemeente Rotterdam) geboren als 

zoon van Johannes Henricus van der Vloodt en Agnes Willemse. Vader 
Johannes was ondernemer. Samen met een compagnon was hij firmant van 

Van der Vloodt van Tomputte & Co, vennootschap tot het uitoefenen van 

de zaak van Factor en Commissiehandel in Granen en Moutwijn.  
Johannes en Agnes kregen tussen 1853 en 1878 zeventien kinderen 

waarvan Thomas het elfde was. Het was een zeer gelovig gezin. Naast 
Thomas was er nog een zoon die intrad bij de augustijnen, pater Athanasius 

van der Vloodt, vier zussen waren kloosterzuster en er was nog een broer 
die vlak voor zijn wijding tot priester van het bisdom Haarlem plotseling 

overleed. 
 

Het gezin kerkte in de parochie van de H. Antonius Abt te Delfshaven waar 
gedurende de periode augustus 1879 – mei 1888 Fernandus van Etten, 

seculier priester van het bisdom Haarlem, pastoor was. Deze priester, die 
naast zijn zielzorgwerkzaamheden een uiterst productief schrijver was van 

godsdienstige werken, trad in 1890 op 60-jarige leeftijd toe tot de orde der 
augustijnen waarbinnen hij nog belangrijke functies -onder andere 

provinciaal van de Nederlandse Provincie- zou vervullen1.De relatie met 

pastoor van Etten, nadien pater Gregorius van Etten, is vermoedelijk voor 
Van der Vloodt medebepalend geweest bij zijn keuze voor de augustijnen.  

 
Herman werd ingekleed bij de orde op 2 oktober 1890 te Utrecht en nam 

de kloosternaam Thomas aan uit speciale verering voor de H. Thomas van 
Villanova. Op 15 augustus 1895 werd hij, eveneens te Utrecht, priester 

gewijd. 
Direct na zijn wijding werd hij betrokken bij de opleiding van nieuwe 

medebroeders te Utrecht (1895-1899), daarna als novicenmeester te 
Eindhoven (1899-1903) en vervolgens bekleedde hij dezelfde functie in 

Witmarsum (1905-1926). Hij gaf gedurende die jaren aan de verschillende 
opleidingen les in liturgie, filosofie, sociologie, kerkgeschiedenis en 

dogmatiek. In 1904-1905 was hij conrector van het Gymnasium 

 
1 L.J. Rogier, Geschiedenis van Katholiek Delfshaven (Haarlem 1930) p 136 
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Augustinianum te Eindhoven en van 1923 tot 1928 was hij definitor. Op 3 
januari 1928 promoveerde hij te Rome tot magister in de theologie. 

 

Thomas van der Vloodt werd op 5 juli 1929 benoemd tot 
pastoor van de Thomas van Villanovaparochie te 

Nijmegen en werd belast met de bouw van de nieuwe 
parochiekerk, een opdracht die hij met voortvarendheid 

en daadkracht gerealiseerd heeft. Nog geen twee jaar 
later werd hem door Mgr. Diepen op eigen verzoek eervol 

ontslag verleend. Ondanks zijn relatief hoge leeftijd van 
61 jaar, had pater Thomas besloten om naar Bolivia te 

vertrekken omdat hij het zijn plicht achtte om daar de 
augustijnse missie, die een jaar eerder door onvoldoende 

voorbereiding mislukt was, opnieuw op poten te zetten.2 
Omdat hij wat overhaast vertrok, was er voor Van der Vloodt geen tijd meer 

om persoonlijk van zijn medebroeders afscheid te nemen en was hij 
genoodzaakt dit schriftelijk te doen. Uit deze afscheidsbrief  enkele citaten. 

Laat ik beginnen met U te bedanken voor al het goede, wat ik in Uw midden 

heb mogen ontvangen. Door de Orde van S. Augustinus vooral ben ik 
geworden wat ik ben. Men heeft gewaakt over mijn gezondheid, mij in 

allerlei omstandigheden geplaatst, waarin ik mijn werkkracht kon 
ontplooien, men heeft mijn gebreken verdragen, ja wat heeft men niet voor 

mij gedaan? U vormt de orde van S. Augustinus in mijn naaste omgeving, 
dus ik heb dit alles aan U te danken. Geachte Konfraters, hiervoor mijn 

dank. Vergeef mij, als ik U in een of ander opzicht noodeloos onaangenaam 
ben geweest.  

Hier staat veel op het spel. De eer van de Augustijner-Provincie in Nederland 
moet gered worden. De eer van God op de eerste plaats moet gered 

worden. Bolivia is een groot rijk. Wanneer de reuze-Provincie der 
Augustijnen in Nederland zich daarop gaat werpen, zal het voor een groot 

gedeelte gered zijn. De weg echter zal thans moeten gevonden worden. Een 
soort pionierswerk zal verricht moeten worden en dit zal niet meevallen. 

Toch… ik ga een poging wagen. Uwe gebeden, een stroom, een storm van 

gebeden, nog meer dan mijn pogingen zullen het pionniers-werk (sic) 
mogelijk maken. Als ik maar een zaadje, een eikel, een sprietje in den grond 

van Bolivia kan leggen wat later een boom zal worden, ben ik reeds 
tevreden. Dan wil ik mijn moede hoofd wel te rusten leggen. Dan zullen er 

na mij jonger, frisscher, flinker krachten komen. Van uit den Hemel hoop ik 
dan te blijven bidden voor onze geliefde Missie van Bolivia.3   

Het zaadje is inderdaad een boom geworden, want de missiepost telde in 
2009 elf priesters, twee Nederlanders en negen Bolivianen.4 

 

 
2 Martijn Schrama,  De Regel der Liefde (Kampen 2006) p 234 
3 Brief Thomas van der Vloodt aan zijn medebroeders d.d. 14 februari 1931 (Archief Mariënhage, dossier 
Thomas van der Vloodt) 
4 Gesprek van de auteur met pater Nico Beumer die meer dan 50 jaar in Bolivia werkzaam was, op 14 
november 2009 in Eindhoven 
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Op 25 februari 1931 vertrok Thomas van der Vloodt met het stoomschip 
Bodegraven vanuit Amsterdam naar Zuid-Amerika. Over zijn weder-

waardigheden van zijn reis en zijn werk in Bolivia schreef hij brieven naar 

Nederland die na zijn overlijden zijn gebundeld en 
uitgegeven.5 Uit deze brieven krijgt men een 

goede indruk van de armoedige, primitieve en 
gevaarlijke omstandigheden waaronder pater Van 

der Vloodt gewerkt heeft. Hij schrijft over de 
enorme afstanden die op de rug van een muilezel 

over smalle bergpaadjes moesten worden afge-
legd, over de moeilijkheden die hij ondervond met 

het omgaan met de Indiaanse bevolking en over 
de grote armoede waarbij de omstandigheden aan 

de Graafseweg in Nijmegen volledig verbleekten. 
Pater Van der Vloodt is nog geen drie jaar in 

Bolivia werkzaam geweest. Op 16 februari 1934 
overleed hij aan de gevolgen van een long-

ontsteking opgelopen tijdens de barre thuisreis na een operatie die hij in 

het ziekenhuis van La Paz had moeten ondergaan. Hij werd te Chulumani 
begraven.  

    
De toenmalige Nederlandse provinciaal pater Servus Makaay blikte 

uitvoerig terug op het leven van zijn overleden ordegenoot.6 Pater Makaay 
schreef onder meer: (…) pater Thomas is zeker een der merkwaardigste 

medebroeders, die ik gekend heb, zelfs één der merkwaardigste menschen, 
die ik ooit ontmoet heb in mijn leven.  De provinciaal vroeg zich vervolgens 

af, of hij Thomas van der Vloodt het predicaat heilig mocht toekennen. Hij 
gaf geen antwoord op de aan hem zelf gestelde vraag omdat hij van mening 

was dat een persoonlijk oordeel geen pas gaf in een kwestie waarmee de 
Kerk zeer omzichtig omging. Vervolgens gaf hij wel argumenten voor de 

heiligheid van de overledene. Nooit heb ik iemand ontmoet, die zijn lichaam 
zoo volledig in bedwang had en zoo volledig aan zijn geest onderworpen 

hield als Pater Thomas. Al kon Hij als Missionaris niet zoo handig overweg 

met de mula’s, zijn lichaam was voor hem een Broeder Ezel, die Hij volledig 
er onder had en richtte en stuurde, zooals Hij verkoos, zonder dat die 

Broeder Ezel zich maar iets durfde te verzetten. Inderdaad, van menschelijk 
standpunt beschouwd is Hij zeer hard geweest voor zijn lichaam. In dit zijn 

gedrag ten overstaan van zijn lichaam, als ik het zoo mag uitdrukken, was 
Hij wel degelijk een heilige en één van de flinke, oude soort. Ook over de 

deugd der godsdienstigheid had pater Makaay geen twijfels aan de 
heiligheid van Van der Vloodt. Als hij de karaktereigenschappen van de 

overledene bespreekt, is hij wat kritischer. Wat betreft echter sommige 
andere deugden des geestes als b.v. de nederigheid, de hoogste graad van 

 
5 Th.van der Vloodt, Een Voortrekker in de Andes (Venlo 1934) 
6 Brief van pater Makaay  aan zijn medebroeders d.d. 7 juni 1934 (Archief Mariënhage, dossier Thomas van der 
Vloodt) 
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gehoorzaamheid n.l. die van het oordeel, en 
enkele andere karaktertrekken, zou ik niet met 

beslistheid deze vraag bevestigend durven 

beantwoorden. 
Het slotoordeel van de provinciaal was echter 

onverdeeld lovend. Wat hier echter van zij, wij 
allen, zijn medebroeders, moeten de hoogste 

bewondering en vereering hebben voor zijn 
nagedachtenis. Bij mij persoonlijk bestaat geen 

zweem van twijfel, of Hij bezit op een bijzondere 
wijze de gelukzaligheid als maagdelijk Confessor, 

als ik die combinatie mag maken. De tekorten 
immers, die Hij mocht gehad hebben, heeft Hij 

van de andere kant door Zijn leven van boete en 
versterving, door zijn overgave aan God 

honderdvoudig uitgeboet en goed gemaakt. 
In verschillende brieven en uiteenzettingen door meerdere Confraters is 

reeds in extenso gewezen op de groote deugden, op de enorme activiteit 

van onze beminden pater Thomas. In de loop der jaren zullen er in onze 
Provincie weinig goede dingen gebeurd zijn, weinig goede strevingen zijn 

opgekomen, waarin Hij niet in belangrijke mate zijn aandeel heeft gehad. 
    

De Nederlandse Provincie der Augustijnen heeft serieus overwogen om in 
Rome een zaligverklaringsproces ten gunste van Thomas van der Vloodt 

aanhangig te maken. Er werden voorbereidingen voor getroffen maar het 
kwam er nooit van. Vermoedelijk hebben de met een dergelijk proces 

verbonden inspanningen en kosten de augustijnen hiervan doen afzien.7 
 

Voor zijn vertrek uit Nijmegen gaf Van der Vloodt zijn persoonlijk archief in 
bewaring aan kerkmeester Martinus Kamps van de parochiekerk die onder 

zijn leiding was gebouwd. Kamps kreeg daarbij de opdracht mee om dit 
archief direct na het overlijden van Van der Vloodt te vernietigen. De 

kerkmeester heeft zich, tot grote spijt van de schrijver van dit stuk, stipt 

aan deze instructie gehouden.8  
 

Frans Savelkouls 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 Brian Heffernan, Een kleine orde met allure (Hilversum, 2015) p 241-242 
8 Gesprek met  broeder Vincent Kamps osa, zoon van Martinus Kamps, op 14 mei 2010 in Eindhoven 
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“VOL VERTROUWEN SAMEN ONDERWEG” 
 

Sinds enige tijd is broeder Jan van der Steen actief 

binnen onze geloofsgemeenschap Augustinus. Hij heeft 
zich aangesloten bij onze Solidariteitsgroep alsmede bij 

Bezinning en Spiritualiteit. 
Voor een nadere kennismaking konden wij terecht in 

het Broederhuis Depoorter, dat wel degelijk ook deel 
uitmaakt van onze huidige locatie, het Glorieuxpark, al 

zullen niet alle lezers zich dat tot nu toe gerealiseerd 
hebben. 

Dat moge anders zijn na het lezen van dit verslag, 
gemaakt na een gastvrije ontvangst en een zeer 

openhartig gesprek met deze volop actieve broeder. 
 

Kun je ons iets vertellen over je vroege jeugd? Het gezin waarin je 
opgroeide? 

Ik ben geboren op 25 februari 1943, in Vught. Als de jongste van 6 

kinderen, wonend op een kleine boerderij. Mijn vader was daarnaast ook 
tuinman. Al heel vroeg kwam ik in aanraking met broeders want de lagere 

school waar ik naar toe ging, ressorteerde onder hen. 
En ook de MULO opleiding volgde ik op het juvenaat (vervolg onderwijs voor 

aspirant broeders) van de Broeders van O.L.V. van Lourdes in Vught. 
 

Dat is eigenlijk al bijna een antwoord op mijn volgende vraag, hoe je er bij 
kwam om broeder te worden en in een klooster te gaan wonen. Maar je 

bleef dus dicht bij huis? 
Ja, maar dat lag in die tijd toch een beetje anders dan nu.  Ik was intern en 

naar huis mocht je slechts in de zomer, de herfstvakantie, Kerstmis en 
Pasen. Na het juvenaat ging ik naar Dongen naar het noviciaat. Het 

noviciaat was twee jaar en op 15 augustus 1962 werd ik geprofest en kreeg 
een benoeming voor Heiloo. In het psychiatrisch Ziekenhuis Sint Willibrord 

in Heiloo werkten 100 broeders en 16 broeders met tijdelijke geloften die 

een aparte groep vormden. In het psychiatrisch ziekenhuis aldaar kreeg ik 
mijn eerste baan als medisch administrateur. 

Later werkte ik op de administratie bij huize Voorburg in Vught en daarna 
verhuisde ik naar het observatiecentrum  Beukenrode in Doorn. Dit was een 

instelling voor jongens met aanpassingsproblemen, of zoals toen  gezegd 
werd, moeilijk opvoedbaar en die al in aanraking gekomen waren met de 

kinderrechter. Ook hier werkte ik aanvankelijk nog administratief. 
 

Maar toen kwam een grote ommekeer in mijn levensloop doordat ik switchte 
naar het werken met deze jongeren: ik werd groepsleider. Daarbij hoorde 

natuurlijk ook een opleiding aan een Sociale Academie die ik volgde in 
Driebergen. 

 
Achteraf gezien is dit een grote verandering geweest. Steeds werd ik door 
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de provinciale overste benoemd, van nu gaf ik zelf in overleg met de 
provinciale overste een andere wending aan mijn leven. 

Wat ook het geval was met het vormen van een nieuwe leefgroep met 5 

medebroeders in 1979 in Vessem. Daar was oorspronkelijk een vakantiehuis 
voor mensen uit het psychiatrisch ziekenhuis St. Willibrord in Heiloo, wat 

wij ingericht hebben als een plek voor “eenvoudige levensstijl, bezinning en 
gastvrijheid”. Het kreeg van ons de naam Kafarnaüm, de plaats waar Jezus 

zich terugtrok. Kafarnaüm is bestemd voor mensen die op zoek zijn naar 
innerlijke rust en bezinning. 

 
In deze periode in Vessem volgde ik op de pastorale school in Eindhoven 

liturgie en jongerenpastoraat. Ook een driejarige cursus (parttime) 

voorgezette pastorale vorming voor religieuzen aan het Mgr. Bekkers 
centrum in Nijmegen met o.a.  bevrijdingstheologie en spiritualiteit van de 

pastor. 
 

In 1987 ter voorbereiding van mijn zilveren professiefeest liep ik samen met 
broeder Fons en twee Spaanse broeders van Astorga naar Santiago de 

Compostella. Het thema van mijn zilverenfeest was: “Vol vertrouwen samen 
onderweg”. Het is gebaseerd op Exodus 13, 21. “De Heer ging voor hen uit 

om hun weg te wijzen, overdag in een wolkkolom en ’s nachts in een 
lichtende vuurzuil”. Het geeft mij het vertrouwen dat Hij steeds met mij op 

weg is. “Ik zal er zijn is zijn Naam”. 
 

In 1988 werd ik gevraagd om naar Spanje te gaan om een nieuw convent 
te vormen voor roepingen in Spanje. Ook daar was intussen de 

belangstelling voor het religieuze leven sterk afgenomen. Er kwamen wel 

belangstellenden, kandidaten en novicen maar dit resulteerde niet in 
blijvende medebroeders. In ons broederhuis Glorieux in San Andrés del 

Rabanedo (bij Leon) hadden we ook vier plaatsen voor vluchtelingen. Ze 
woonden en leefden met ons.  

 
We begonnen, op verzoek van Caritas, met een paar broeders te werken 

met drugsverslaafde jongeren die we een thuis boden en die ons na verloop 
van tijd als een soort plaatsvervangende familie zagen. Ik heb nog steeds 

contact met enkele van deze jongens. Eén van hen, Fran genaamd, zei me 
toentertijd ooit letterlijk “Ik ben opnieuw geboren toen ik jou ontmoette. Jij 

bent mijn vader”. Hij is helaas aan een overdosis overleden. Zijn as hebben 
we op Bevrijdingsdag in Kafarnaüm in Vessem uitgestrooid omdat hij daar 

met zijn gezin enkele keren op vakantie was geweest en voor zijn twee 
kinderen probeer ik een plaatsvervangend opa te zijn. Jammer dat corona 

het regelmatig reizen naar dat deel van Spanje zo moeilijk maakt. 
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Al met al heb ik zo’n dertien jaar in Spanje 

gewerkt. Het werken met drugsverslaafden 

was uitermate boeiend maar soms ook 
vermoeiend. Je probeerde hen een goed 

thuis te geven, maar meerderen vielen terug 
en raakten aan lager wal. Toch hoorde je 

later meer dan eens dat ze de periode bij ons 
als heel prettig hadden ervaren. Fijn om te 

horen natuurlijk, want we werkten 
uiteindelijk vanuit het motto: er is maar eén 

kracht in de wereld waar niets tegen bestand 
is; de goedheid. Ik heb de mooiste 

herinneringen aan deze Spaanse periode. 
 

In 2001 kwam ik terug uit Spanje om overste te worden van het convent 
Glorieux in Dongen. In 2014 werd ik gekozen tot provinciale overste van de 

Nederlandse provincie. Een mooie taak die echter niet altijd even 

gemakkelijk was. In deze periode kwam het seksueel misbruik door 
priesters en religieuzen naar buiten. In deze zelfde periode waren we bezig 

met de voorbereiding en realisering van de verhuizing van Dongen naar 
Eindhoven in 2009. De keuze voor Eindhoven lag voor de hand omdat zowel 

de zusters- als de broederscongregatie gesticht zijn door Stefaan Modest 
Glorieux. Het geheel heeft me veel energie gekost. Alvorens te besluiten of 

ik in 2013 nog drie jaar aan de voorgaande negen wilde toevoegen, heb ik  
in De Gemeenschap Hooge Berkt in Bergeijk een dertig daagse Ignatiaanse  

retraite gedaan. Daar kwam ik tot het inzicht dat het genoeg was voor mij 
en het tijd was om de functie aan een ander over te laten.Momenteel ben 

ik nog lid van het provinciaal bestuur en huisoverste van het convent 
Depoorter. 

 
Zo te horen heb je al heel veel antwoorden gegeven op vragen die ik had 

willen stellen. Kijken we nog even naar de laatste drie op mijn lijstje. 

Hoe ga je precies actief worden binnen onze gemeenschap? 
Ik ben lid van de Solidariteitsgroep. Aan acties zoals in de vasten en de 

advent om geld in te zamelen voor een goed doel, doen overigens niet alleen 
de zusters, maar ook wij hier in het broederhuis steeds volop mee. 

Daarnaast ben ik gevraagd voor de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit. 
Daar heb ik ja op gezegd maar ik ben daar pas mee begonnen. Hopelijk kan 

binnenkort weer een interessant programma gepresenteerd worden zoals 
dat vóór corona het geval was . 

 
Wat zijn eigenlijk je hobby’s? 

Vooral lezen en wandelen. Voetbal en dergelijke, sport heeft me nooit 
kunnen interesseren. En ik weet niet of je het een hobby mag noemen, 

maar het samenstellen van gebedsdiensten en eucharistievieringen doe ik 
ook al jarenlang. Een nuttig en boeiend “tijdverdrijf”. 
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Tenslotte, tenzij we iets ten onrechte zouden hebben overgeslagen, nog de 
vraag, wat is je kijk op hoe de toekomst van geloofsgemeenschappen als 

de onze er uit zou kunnen zien? 

Om die vraag te beantwoorden sluit ik me graag aan bij wat Louis Mulder 
zei bij de sluiting van de Paterskerk en wat hij onlangs herhaalde in de krant 

bij het eerste lustrum van “Augustinus”. “Wees niet bang, wees niet bang 
om nieuwe wegen te gaan. Kijk niet achterom maar vol goede moed vooruit. 

Laten we in Gods naam geen nieuwe muren optrekken binnen onze ene 
kerk, maar elkaar waarderen en niet uitsluiten”. Ik wil daar aan toevoegen, 

Vertrouwend op Zijn woord: Ik zal er voor je zijn. Vol vertrouwen samen 
onderweg. 

 
Een mooie slotzin van een fijn gesprek. 

 
                                     Gert Dirksen 
 

Kerstmis 2021 
 

Het was een moeilijk jaar, maar we hebben het met vallen en opstaan 
toch weer gered. In ieder geval hebben we ons eerste lustrum mooi 

kunnen vieren in de Paterskerk met veel bekende gezichten en het was 
goed weer in grote getale bij elkaar te kunnen komen. Dit werd duidelijk 

zeer gewaardeerd. 

 
Voor de Kerst hebben we –gezien de onzekere tijden– besloten om onze 

vieringen in de kapel van Glorieux te houden. Tot nu toe hebben we onze 
vieringen zo goed mogelijk volgens coronavoorschriften kunnen 

organiseren. Dat willen we ook voor de Kerst. Om optimaal van de 
capaciteit van de kapel gebruik te kunnen maken, houden we een 

corona-check via de QR-code bij de entree. We hopen op uw begrip. 
Onze vieringen met Kerst: 

- Op Kerstavond een viering om 20.30 uur. Voorgangers Joost 

Koopmans osa en Marleen Kremers 

- Op Eerste Kerstdag om 9.30 uur. Voorgangers Dolf van der 

Linden osa en Johan Wolbrink. 

Graag aanmelden voor één van beide vieringen via mail: 
cjm.piscaer@gmail.com of telefonisch 040-2262808 of 040-2126508.  

U ontvangt een bevestiging met de dan geldende corona-regels voor 
bezoek aan de kapel. 

We vertrouwen erop, zo de omstandigheden dat toelaten, toch mooie 

kerstvieringen te kunnen organiseren. 
 

Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus 
 

mailto:cjm.piscaer@gmail.com
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11 november 

 

De klokken in Leuven hebben weer geluid op 11 november om 11 uur. Niet dat 

dat iets met het gekkengetal te maken had (laat staan met carnaval), zoals in 
deze meer vreedzame tijden in sommige gebieden gedacht zou kunnen 

worden. In Leuven vieren we geen carnaval. De reden voor het gebeier was 
heel anders: het is het moment waarop in 1918 de wapenstilstand van de 

Eerste Wereldoorlog van kracht werd. Destijds, in een wereld waarin brieven, 
telegrammen en kranten het nieuws verspreidden, een wereld zonder radio, 

laat staan televisie, laat staan de hedendaagse communicatiemedia, werden 
berichten zoals de oproep tot mobilisatie en de wapenstilstand met klokgelui 

verkondigd. In Leuven en elders in België luiden de klokken nog steeds om 11 
uur op 11 november. 

 
De profundis ad te clamavi 

 
In Nederland is de Eerste Wereldoorlog een grote onbekende. De uitgebreide 
herdenking van dit conflict van 2014-2018 ging grotendeels aan het land 

voorbij en sommigen vroegen zich af waarom daar zoveel aandacht aan werd 
besteed. Men weet niet wat men heeft gemist. Waaraan men is ontsnapt. In 

Nederland lijkt het soms alsof er buiten de Tweede Wereldoorlog niets is 
gebeurd. Alleen dat is al een reden om naar het eerste conflict te kijken, want 

de voedingsbodem waaruit Hitler en zijn trawanten konden putten, is net na 
het eind van de Eerste Wereldoorlog ontstaan. Tal van lijnen lopen tussen de 

twee grote conflicten en al is het niet zo dat de Tweede Wereldoorlog het 
noodzakelijk vervolg op de Eerste was, toch zou de Tweede er zonder de Eerste 

nooit zijn geweest. 
 

Wat niet wegneemt dat Nederland eraan ontsnapt is. Er was geen militaire 
noodzaak voor de Duitsers om Nederland ook in het conflict te betrekken: een 

neutraal Nederland was zelfs veel nuttiger omdat zo toch nog een aantal 
producten het land konden bereiken. En dus bleef Nederland neutraal. Buiten 

de algemene mobilisatie (en enkele 'ongelukken') gebeurde er hier weinig. Men 
leefde op een nagenoeg veilig eiland. Er bestaat een foto van mijn grootvader 
van moederskant met zijn vijf broers, allemaal in uniform. Ze hebben geen 

schot hoeven te lossen. Gelukkig. 
 

Gaat dit verhaal nog naar Kerstmis toe? vraagt u wellicht ongeduldig. U hebt 
uw buik vol van oorlogen, conflicten, coronamaatregelen, Taliban, en alle 

andere ellende die we dagelijks over ons krijgen uitgestort. Maar dat neemt 
niet weg dat die ellende reëel is. Of wij er genoeg van hebben of niet. En ja: 

dit gaat nog naar Kerstmis toe. 
 

Op 23 augustus 1939 maakte mijn moeder met haar familie haar eerste 
buitenlandse uitstapje. Doel was de Internationale watertentoonstelling in Luik, 

maar de familie reed ook langs de watervallen van Coo. In Luik wees mijn 
grootmoeder op de kogelgaten in de huizen die van de Eerste Wereldoorlog 

stamden. Mijn moeder is dat nooit vergeten. Dezelfde dag dat de familie Van 
de Ven in het Luikse rondzwierf, ondertekenden Hitler-Duitsland en Stalin-
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Rusland een niet-aanvalspact. Een week later viel Duitsland Polen binnen en 

was de Tweede Wereldoorlog een feit. 
 

Mijn grootmoeder was, vertelde mijn moeder altijd, echt bang dat er opnieuw 
een oorlog zou uitbreken. Zij had het conflict bewust meegemaakt. Zelfs in het 

veilige Oirschot. Geen wonder. 
 

De profundis ad te clamavi 
 

Toen de Duitsers het strikt neutrale België binnenvielen om met een grote 
zwaaibeweging achter de Franse linies in de Champagne en Lotharingen te 

komen, verliep de opmars door België te traag. Trager dan het nauwkeurige 
tijdsplan had voorzien. De frustratie uitte zich in een reeks oorlogsmisdaden 

tegen de burgerbevolking. Visé, Aarschot, Leuven, Dinant. De lijst is nog veel 
langer. In Leuven werd een derde van de stad in brand gestoken, 200 burgers 
werden gefusilleerd, de rest van de bevolking werd geëvacueerd en de stad 

werd geplunderd. Ook de Universiteitsbibliotheek werd bewust in brand 
gestoken. Wij hebben in Brussel ook handschriften die aan Leuven voor 

onderzoek waren uitgeleend, in die brand verloren. Alleen een kartonnen 
steekkaart in het rek herinnert nog aan deze codices. Een getuige noemen we 

zo'n kaart in ons jargon, un témoin, maar deze kaarten zijn getuigen in meer 
dan één zin. 

 
Gott mit uns! ? 

 
Het was dan ook geen wonder dat er zich een ware paniek van de bevolking 

meester maakte. Toen de Duitsers zich eindelijk opmaakten om Antwerpen in 
te nemen en de stad op vallen stond, vluchtten bijna één miljoen Belgen (ik 

herhaal: 1.000.000!) naar het neutrale Nederland. Daar werden ze in de 
grensgebieden ontvangen. Zo gastvrij als mogelijk was. 
 

 
Omdat er geen plaats in de herberg was 

 
Er waren gewoon geen 

herbergen genoeg om deze 
massa te herbergen. De 

grensgemeenten konden de 
toevloed nauwelijks aan. 

Roosendaal, Bergen op Zoom, 
Eindhoven. Ja, ook Eindhoven. 

Hier bestond destijds een 
rechtstreekse treinverbinding 

met Hasselt. U kunt de lijn nu 
enkel nog als fietspad 

terugvinden. Maar via deze 
trein druppelde eerst en 
stormde later een 

vluchtelingenstroom uit Belgisch Limburg dat heel augustus en september en 
een stuk van oktober 1914 in de luwte had gelegen. Te veel vluchtelingen voor 
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het kleine stadje dat Eindhoven toen nog was. Naast het 

spoorwegemplacement werd een tentenkamp opgericht. Er was geen plaats in 
de herberg, maar men deed wat men kon. 

 
Na enige tijd groeide er uiteraard wel wat irritatie over die vluchtelingen. 

Vrouwen die mee op café gingen en die in het openbaar hun kind de borst 
gaven, waren in het erg preutse en zondebewuste Noord-Brabant en katholieke 

Nederland van die tijd schokkende ervaringen. Bovendien dacht men dat de 
vluchtelingen de arbeidsplaatsen innamen. U kent de argumenten wel. Niets 

nieuws onder de zon. Gelukkig kalmeerde de situatie in het bezette België wat, 
zodat verreweg de meeste vluchtelingen na enkele weken of maanden 

terugkeerden. Ruim 100.000 zijn er de hele oorlog gebleven. Zij huisden vooral 
in bepaalde kampen, vluchtoorden, zoals men ze noemde. In Uden was er zo 

een. Er rest nauwelijks iets van. 
 
Mijn Oirschotse grootmoeder was afkomstig van de Heuvel, het stuk van 

Oirschot tegen het huidige Wilhelminakanaal (dat er toen nog niet was) in het 
verlengde van de Koestraat naar de Boterwijk. Directe familie van haar stalde 

de paarden van enkele Belgische vluchtelingen. Mijn grootmoeder heeft hen 
gezien. Zelfs in Oirschot. 

 
De profundis ad te clamavi 

 
Ondertussen liep de Duitse aanval in 

Frankrijk vast. En liep de Franse en  
Britse verdediging vast. De laatste 

Belgische troepen stelden zich op 
achter de IJzer. Toen de zaak daar te 

dreigend werd, wist men de sluizen 
van de rivier open te zetten, waardoor 
er tussen de Belgische en Duitse 

fronten een overstroomde vlakte 
gaapte. Er is daar de volgende jaren 

weinig gevochten, maar de om-
standigheden waren onherbergzaam. 

Kou en nat, altijd de dreiging van mogelijk gevaar. De grootvader van een van 
mijn vrienden in Leuven heeft vier jaar aan de IJzer gelegen. Hij heeft er nooit 

over gepraat. 
 

Ook elders in West-Europa hadden de troepen zich ingegraven. Een fijn vertakt 
netwerk van loopgraven scheidde de twee legermachten. Het enige dat de 

bevelhebbers konden bedenken, was om weer opnieuw in een groot offensief 
de manschappen uit de loopgraven te jagen op weg naar de andere kant, om 

zich door het niemandsland, door de prikkeldraad, door de kuilen van 
ingeslagen granaten, door de poelen met onwelriekend slijkerig water die zich 

in die kuilen vormden, en vooral door het hevige mitrailleurvuur van de 
tegenstander dat de aanstormende soldaten genadeloos neermaaide, een weg 
te banen en de vijandelijke loopgraaf te veroveren. Keer op keer. Verdun, 

Chemin des Dames, de Somme, Ieper. De lijst is nog langer. Alles voor de 
winst van enkele luttele meters. Steeds opnieuw hetzelfde recept. 
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Het landschap werd herschapen in een eindeloze aaneengesloten zone slijk, 
waar de militairen slag leverden tegen de vijand, de ratten en de luizen, tegen 

de koude nattigheid, de rondvliegende granaatfragmenten. Tegen de 
demoralisatie en de angst. Van hele compagnieën kwam slechts één op de vier, 

op de drie, op de twee terug. Soms nog minder. Keer op keer. Het landschap 
is nog steeds niet hersteld. Boeren in de Westhoek bij Veurne en Ieper vinden 

elke week nog wel granaten of resten daarvan op hun velden. De gaten die een 
omvangrijke ontploffing van mijnen bij Ieper geslagen hebben, zijn nog steeds 

te zien, nu gevuld met water. 
 

Lichamen van destijds vermiste soldaten komen nog steeds aan het licht. Want 
afgezien van het slijk, van de boomloze vlakte waar van bossen slechts halve 

stammen, kaal en spookachtig, restten, afgezien van het helse lawaai van de 
bombardementen, van de artillerie, van de rondvliegende granaten en kogels, 
van de lichtflitsen die dat 's nachts met zich mee bracht, afgezien van dat alles 

was er ook nog de stank. De stank van rottende lichamen in het niemandsland. 
Mensen die verdronken in de poelen in de kuilen van de granaten. Mensen die 

crepeerden aan hun wonden, maar die niet in veiligheid gebracht konden 
worden. Bij elke nieuwe inslag van een granaat kon het gebeuren dat 

lichaamsdelen door de lucht vlogen, als weer een mens of wat er van restte 
was verpulverd. 

 
Het was een hel van machines, van gemechaniseerd krijgsbedrijf, van bommen 

en granaten. Van ontmenselijkte mensen die niets anders waren dan letterlijk 
kanonnenvoer. Gemaskerd tegen gifgassen die als sluipend gevaar zich door 

de loopgraven verspreidden. Haat voor de ander, de vijand, angst voor de 
eigen superieuren, voor de altijd loerende dood. Geen mensen meer, maar 

schimmen. 
 
De profundis ad te clamavi 

 
Gaat dit nog naar Kerstmis toe? 

 
Ja, dit gaat nog naar Kerstmis toe. 

 
En waar was God in deze hel? 

 
Niet in de leuze Gott mit uns! die in de verschillende talen in de propaganda 

werd rondgestrooid, in het Duits, het Engels, het Frans, het Russisch, het 
Italiaans, het Hongaars. God is nooit in een conflict, ook al zweren mensen bij 

Hem als een soort stamgod. Maar God is geen stamgod. God was bij degenen 
die alles op alles zetten om hun gewonde kameraden te redden uit de 

gevarenzone, bij de ambulanciers, de aalmoezeniers, bij de angstigen, in de 
glimlach als die nog te zien was. Maar niet in de aangekweekte haat en in het 

luide patriottische discours, ook al dacht men Hem daar. 
 
Misschien was Hij nog het best te zien in die ene merkwaardige fase, in 

december 1914. 
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Tussen Diksmuide en Nieuwpoort lagen de Belgische stellingen achter de lage 

spoordijk. Aan de andere kant klotste het water van de ondergelopen 
IJzervlakte. De spoorlijn is nu een fietspad, maar het traject is nog steeds 

hetzelfde. In Ramskapelle staat wat rest van het station, inclusief 
observatiebunker bovenop in beton. Daarnaast staat een vreemde sculptuur. 

Soldaten in verschillende uniformen, Belgisch, Duits, Brits, spreken met elkaar. 
Het is een herinnering aan het informele Kerstbestand van 1914. 

 
Tegenover elkaar lopen twee 

loopgraven, waaruit de 
vorige dag nog is geschoten. 

Een stil niemandsland (nog 
niet helemaal stukge-

schoten, zoals later het 
geval zou zijn). Het is 
Kerstmis. En ineens steekt 

uit een van de loopgraven 
aan een lange stok een 

kerstboom omhoog. Elders 
klinken ineens Kerstliederen. 

Duitse. Britse volgen van de 
andere kant. Aarzelend 

schuifelen een paar soldaten 
door het niemandsland naar 

de andere kant. Zonder 
wapens. Met iets wat als een 

geschenk kan doorgaan. Kerstwensen worden uitgewisseld. Op sommige 
plaatsen is er blijkbaar zelfs een voetbalwedstrijd gespeeld tussen ploegen die 

elkaar de dag voordien nog granaten om de oren lieten vliegen. 
 
De dag nadien hadden de officieren de orde weer hersteld. Vijand is vijand: die 

geef je geen geschenken, daar zing je niet mee, daar schiet je op. Kerstmis 
1914 bleef een alleenstaand geval in deze Oorlog. Een spontane verbroedering 

tussen mensen die elkaar van hogerhand moesten haten. 
 

Pax hominibus bonae voluntatis 
 

Op 11 november om 11 uur luidden de klokken in Leuven. Nog steeds. Een 
herinnering aan onbeschrijflijke taferelen en aan een conflict dat diepe wonden 

heeft geslagen. Maar waarin het Kerstbestand van 1914 toch een lichtpuntje 
was. Vreemd dat in Ramskapelle juist daarvoor een monumentje staat. Of niet? 

 
Pax hominibus bonae voluntatis! 

 

Michiel Verweij 
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LEKENPRAAT   LI 
 

Hemel, Hel en Regenboog. Uitgezonden door de EO op maandag 11 oktober 

jongstleden. Soms kijk je naar een programma op televisie dat zoveel 
indruk maakt dat je er wel iets over moet zeggen, of in dit geval schrijven. 

Wat een eye opener dit kan zijn voor iedereen die denkt dat we in een 
modern, vrij en vooruitstrevend land leven. Misschien niet verkeerd dus 

bovenstaande gegevens te noteren in uw agenda, op uw keukenkalender, 
een bierviltje desnoods of wat u nu ook bij de hand heeft om iets op te 

schrijven dat u beslist niet mag laten ontsnappen uit uw korte termijn 
geheugen. Er is immers in deze eeuw altijd gelegenheid op een of andere 

manier via een uitzending gemist of you tube, programma’s terug te kijken 
die de moeite waard zijn gebleken. 

Waarom ik nogmaals  dit onderwerp aansnijd? Dat is omdat we met de 
regelmaat van de klok aanlopen tegen de onbeschrijflijke ellende die 

strakke regels en letterlijke “uitleg” van de Bijbel kunnen veroorzaken. 
 

Want waar in het bovengenoemde programma het leed van de gelovige 

homoseksuele man in zijn streng in de leer levende familie en omgeving 
duidelijk wordt -naast het feit dat een christen-politicus er mijns inziens in 

huichelt en schoolleiders zo te horen niet van plan zijn kinderen voortaan 
minder te indoctrineren- zijn er helaas nog veel andere plekken waar 

strenge regelgeving oorzaak is van veel onnodig menselijk leed. 
Zie hoeveel wanhopige meisjes en vrouwen Women 

on waves tegenkomt, hoeveel extra aidsdoden er op 
een continent vallen waar het condoom-verbod wordt 

nageleefd en hoeveel mensen er nog steeds vanuit 
hun eigen overtuiging over mogen beslissen of een 

ander, zwaar ziek, mens, die anders tegen bepaalde 
regels aankijkt wel genoeg geleden heeft om te 

mogen sterven. Alsof die mens zelf niet in het reine kan komen met zijn 
God en een ander het recht zou hebben over andermans leven of dood te 

oordelen. Het klinkt als zware kost en dat is het ook. 

 
Waarom ik het aanroer? 

We zitten midden tussen onze recente jubileumviering en het aanstaande 
Kerstfeest in. 

Bij de jubileumviering kwam nog eens goed naar voren, waar onze 
gemeenschap voor staat. En vooral dat iedereen welkom is, ook een 

vrouwelijke voorganger op het altaar. Precies datgene wat ons onderscheidt 
van traditionelere parochies binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het gaat er  

mij niet om die tegenstelling uit te vergroten, nog minder om ons als een 
farizeeër op de borst te slaan hoe goed wij bezig zouden zijn, maar ik 

benoem dit verschil om er op te kunnen wijzen dat het verhaal van Jezus 
Christus ooit op deze wijze begonnen is. Zonder het instituut Kerk, zonder 

paus, bisschoppen of wat dan ook. Gewoon met gelovigen die Zijn leven en 
dood wilden vieren in kleine gemeenschappen waar mannen zowel als 
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vrouwen zijn boodschap konden verkondigen. Het is prima dat er ooit, 
eeuwen later, een instituut Kerk is gekomen omdat zonder structuur de 

boodschap wellicht niet eeuwenlang overal ter wereld verkondigd had 

kunnen worden. Maar tegelijk is dat gepaard gegaan met talloze menselijke 
meningen, dus ook meningsverschillen, politieke verwikkelingen tot en met 

ketter verbrandingen en godsdienstoorlogen toe. 
 

 Bij een organisatie horen regels. Maar die zijn door mensen bedacht en 
dienen derhalve nooit eeuwigheidswaarde te krijgen. Wij zijn de tijden, zei 

Augustinus, daarmee mijns inziens aangevend dat opvattingen moeten 
evolueren. Dat is maar goed ook, want wie naar de visie op de vrouw kijkt 

in zijn tijd, ziet daarin vooral ondergeschiktheid. Daar wordt, nog niet 
overal, maar wel op steeds meer plaatsen in de 21e-eeuw anders over 

gedacht. Mogen wij dan  misschien toch ook eens kritisch kijken of we, zoals 
dat heet met de kennis van nu, onze opvattingen en 

kerkelijke regels over het begin en einde van het 
menselijk leven mogen evolueren. Richting zelfbe-

schikking en eigen geweten. Zoals ooit monseigneur 

Bekkers tot grote  opluchting van talloze gelovigen, dat 
geweten een plaatsje gaf boven de regels van de kerk 

rondom anticonceptie. Overigens zijn de positieve 
uitspraken van Paus Franciscus, onlangs weer 

tegenover Biden, steeds vaker aanwijzingen dat het in 
Rome de goede kant uit gaat en dat in het Vaticaan ook 

enige flexibiliteit in denken over de leer mogelijk kan 
worden. 

 
En dan nadert Kerstmis. Volgens het traditionele plaatje wordt het kindeke 

Jezus geboren in een winternacht in een stal met herders, engelen en noem 
maar op. Er is wat mij betreft alle reden om dat beeld vast te houden al was 

het maar omdat het ons innerlijk zo goed doet. Maar tegelijk is er ook een 
andere kant aan het verhaal. Er zijn mensen die niet geloven dat alles heeft 

plaats gevonden zoals het in de Bijbel beschreven staat. Er zijn er die 

Christus zien als een bijzonder mens, maar  niet zijnde de zoon van God. 
We leven in een tijd van polarisatie, tweespalt, korte lontjes en nog meer 

vormen van onverdraagzaamheid. En dan komt op 25 december de mede-
deling Vrede op Aarde. Dan lijkt het op zijn minst de opdracht aan elke 

christen-gelovige om niet langer onderscheid te maken tussen traditie en 
moderniteit. Maar om te accepteren dat de goddelijke boodschap “Heb uw 

naaste lief gelijk u zelf” exact hetzelfde inhoudt als de profane, zo u wilt 
ongelovige boodschap “Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een 

ander niet”. 
Het klinkt hoogdravend en misschien maak ik een gedachtesprong te veel,  

maar het komt volgens mij in beide gevallen neer op het accepteren van de 
ander ook al heeft hij hele andere opvattingen dan ik, jij, wij. 

Een moeilijke opgave in de praktijk zo is mijn ervaring. 
Ik wens u allen straks een Zalig Kerstmis.                             Gert Dirksen 
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Onze reis naar San Gimignano 
 

Van 25 oktober tot en met 4 november zijn wij, pater Dolf van der Linden 
en ik, op bezoek geweest in het oudste klooster van de augustijnen in San 

Gimignano in Toscane. Dit is een plaats waar jaarlijks heel veel toeristen 
vanuit de hele wereld en Nederland naar toe komen omdat het ook vermeld 

staat als het mooiste middeleeuwse stadje van Toscane. Met recht. 
 

We zijn met het vliegtuig van Eindhoven naar Pisa gevlogen en daar hebben 
we een klein autootje gehuurd. Onze tocht van het vliegveld naar San 

Gimignano, weg van de snelweg door de Toscaanse heuvels, was al een 
wonderbaarlijke beleving met de herfstkleuren van diepgeel tot donkerrood. 

Vanuit de verte zie je het stadje al liggen boven op de heuvel met de 
bijnaam “middeleeuws Manhattan” vanwege zijn vele hoge torens (er zijn 

er nog 14 stuks over van de oorspronkelijke 71) die in de die tijd werden 
gebouwd door de rijken van Italië als statussymbool. 

In San Gimignano staat het oudste klooster van de augustijnen met de 

historische kerk. De oorsprong van de augustijnenorde  ligt in Italië bij de 
eremieten-en armoedebeweging die daar vanaf de elfde eeuw begon als 

reactie op de opkomst van grote steden. In 1244 voegde paus Innocentius 
IV (1243-1254) verschillende groepen Toscaanse eremieten samen tot één 

orde onder de Regel van Augustinus. In 1256 liet zijn opvolger Alexander 
IV (1254-1261) deze orde samengaan met nog vier andere ordes.  Deze 

‘grote unie’ of ‘Magna Unio’ mag gelden als het ontstaansmoment van de 
augustijnenorde. De orde der augustijnen is dus niet gesticht door 

Augustinus zelf zoals wel het geval is bij Franciscus.  Augustinus heeft alleen 
een regel geschreven.  

De gebouwen uit de 
dertiende eeuw hebben  een 

heel speciale uitstraling en 
in de kerk achter het 

hoofdaltaar, heeft de 

wereldberoemde schilder 
Benozzo Gozzoli (1464)  het 

Leven van Augustinus 
geschilderd in een aantal 

kanselfresco’s. Kunstlief-
hebbers uit de hele wereld 

komen hier op af. 
 

In 1995 heeft de toenmalige 
prior Brian Lowery de 

opdracht gekregen om deze 
plaats een plek  van 

bezinning, spiritualiteit en 
ontmoeting  te maken, in de 

 
Vance, Jacques, Dolf en Delfio 
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eerste plaats bedoeld voor de augustijnse orde, maar ook voor allen die met 
hen verbonden zijn overal ter wereld.   

Pater Brian die helaas twee jaar geleden is overleden, heeft er een 

onvergetelijke Augustijnse ontmoetingsplaats van kunnen maken. Jongeren 
en ouderen uit Australië, uit Amerika, Duitsland en vooral uit Nederland 

hebben de mooiste herinneringen aan hun verblijf daar. Hoe meer natio-
naliteiten aan tafel zaten, des te inspirerender hij het samenzijn vond. Zo 

is ook bijvoorbeeld pater Wim Sleddens met jongeren uit zijn parochie 
meerdere keren in de vakantieweken herstelwerkzaamheden komen ver-

richten in het klooster. 
 

Het was voor mij een hele mooie beleving om daar een tijd te mogen 
verblijven en de sfeer te proeven van een kloosterleven. Het heeft me goed 

gedaan. Er wonen daar nu twee jonge augustijnen, pater Delfio uit Peru en 
pater Vance uit India. Met Kerstmis komt daar een nieuwe prior bij, een 

augustijn uit de Filipijnen die al eerder in Rome deel uitmaakte van het 
Centraal bestuur van de augustijnen. 

 

Na de verwerking van het overlijden van pater Brian en de Covid19-tijd 
hoopt het convent met nieuw elan de gemeenschap weer tot bloei te 

brengen en het klooster weer open te stellen voor bezinning en ontmoeting. 
Ik heb de tijd in het klooster ervaren als weldadig en rustgevend. De 

morgen begint met een mis om 8.00 uur die ik kon volgen via de 
Nederlandse tekst op Google. Daarna begint de dag met activiteiten en ‘s 

avonds voor het avondeten gebed in de kapel. Na het avondeten nog een 
borrel bij de televisie met voetbal en rond 22.00 uur trok ieder zich terug 

op zijn kamer.  
 

Overdag en tijdens het eten heb ik prachtige persoonlijke gesprekken gehad 
met Vance en Delfio en twee andere gasten over onderwerpen die je 

beroeren met een fijne wederzijdse invulling. Ieder vanuit zijn eigen 
cultuur. Over Kerk, maatschappij en zeker wat jezelf voelt, roert en beweegt 

in deze tijd en we begrepen elkaar.  

Overdag hebben  Dolf en ik de bergdorpjes Certaldo, heel pittoresk, en het 
vestingstadje Monteriggioni bezocht. Ook zijn we een paar keer gewoon in 

San Gimignano lekker koffie gaan drinken. Op eigen gelegenheid heb ik 
Florence (Dom en rondgezworven), Sienna (Basiliek en Piazza del Campo) 

en Volterra (albaststeen) bezocht.  
Kortom een verblijf in het klooster met gebed, eten, gesprekken, bezinning, 

rust en uitstapjes. Ik heb echt het gevoel gehad dat ik welkom was.  
 

Op termijn zouden we vanuit onze gemeenschap eens een gezamenlijk 
bezoek kunnen brengen aan deze inspirerende plaats. We zijn er van harte 

welkom.  
 

Jacques de Klerk 
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Kyrie Eleison 
 

 
 

(creatie van Anita van der Kam) 

 

 

 

 

Adventsactie 2021: Emmaus Eindhoven, een 

bijzondere woon-werkgemeenschap 
 
Leven in een gemeenschap is meer dan leven met meerdere mensen in een 

huis. Samenleven vraagt betrokkenheid van alle bewoners. Alle mensen 
moeten elkaar respecteren en van iedereen wordt verwacht dat zij zich 

verbinden aan de geldende regels en actief bijdragen aan het algemeen 
belang van de gemeenschap. 

 
Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij zal meewerken in het 

kringloopbedrijf. Het werken is een integraal onderdeel van het verblijf bij 
Emmaus Eindhoven. Het stelt bewoners in staat om een dagritme op te 

bouwen, werkervaring op te doen, opnieuw respect voor zichzelf en anderen 
te verkrijgen met als doel vanuit zichzelf een re-integratie in de 

maatschappij te bewerkstelligen en kansen voor de toekomst te creëren. 
Alle bewoners werken op verschillende plekken binnen de organisatie: 

goederen ophalen en/of bezorgen, sorteerwerk, onderhoud van tuinen en 

gebouwen en diverse taken in het huishouden van de woongemeenschap. 
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Stichting Emmaus Eindhoven is een 
sociale organisatie die het 

gedachtegoed van haar grondlegger 

Abbé Pierre als uitgangspunt heeft. 
Iedereen is welkom bij Emmaus 

Eindhoven. Toch zijn er situaties 
denkbaar waarin wij geen passende 

hulp of opvang kunnen bieden. Bijvoor-
beeld als de zorgvraag te groot is of 

wanneer de veiligheid en stabiliteit van 
de gemeenschap in het gedrang komen. 

Een nieuw begin! Zit je in een 
probleemsituatie en je wilt een stap 

zetten om daaruit te komen, dan kan 
Emmaus een plek zijn waar je die stap 

kunt zetten. We bieden een plek voor wie dak- en thuisloos is. Een woon- 
en een werkplek.  

 

Emmaus Eindhoven 
Genneperweg 11 Eindhoven 

Markt: woensdag: 14:00 - 16:00 en zaterdag: 10:00 - 13:00 
Website: Emmauseindhoven.nl   en   facebook.com/emmauseindhoven 

 
Nawoordje van onze werkgroep Solidariteit 

 
Beste Vrienden van Augustinus Eindhoven,  

Omdat de markt van Emmaus hun enige inkomst is en omdat deze door 
Covid tijdlang gesloten was, is hun begroting wel erg krap geworden. 

Daarom willen we dit goede doel van harte bij u aanbevelen!  
Onze goede oude melkbus vindt u op zondag in de entree van onze kapel. 

Daarnaast is het mogelijk om uw bijdrage over te maken op ING 
rekeningnummer NL27.INGB.0007.5262.49 ten name van Stichting 

Geloofsgemeenschap Augustinus onder vermelding van “Adventsactie 

2022”. 
 

Het jaar 2021 
 

Een jaar van crisissen: corona, klimaat, vluchte-
lingen, woonruimte, stikstof, pfos, onvriendelijke 

politieke leiders in vele buitenlanden, vaxers versus 

anti-vaxers, politiek onvermogen om tot 
samenwerking te komen in eigen land, dictators die 

het leven van vluchtelingen inzetten als politiek 
pressiemiddel. De verzuchting van Peter de Wit in De 

Volkskrant van 6 november is zeer invoelbaar 
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Augustinus spreekt  
 

Er is niemand die niet bemint. Maar de vraag is wat je moet liefhebben. De 

Psalm zegt niet dat we niet moeten liefhebben, maar vraagt ons om te 
kiezen wat we willen liefhebben. Maar wat hebben we te kiezen, als we niet 

eerst gekozen worden? We beminnen toch ook niet, als we niet eerst 
bemind worden? Luister maar naar de apostel Johannes, u weet wel, die 

vlak bij Jezus zat en bij die maaltijd verheven geheimen indronk. Onder de 
weldadige invloed daarvan bracht hij uit: 'In het begin was het Woord.' 

Verheven nederigheid, nuchtere dronkenschap. Wat brengt hij toch voor 
grote dingen naar buiten, deze verkondiger, naast al het andere dat hij zo 

dichtbij de Heer had ingedronken! Ook dit, bij voorbeeld: 'Wij leven in liefde 
omdat God ons eerst heeft liefgehad.' Hij heeft ons iets groots gegeven door 

over God te zeggen: Wij leven in liefde. Wie zijn het die liefhebben? En van 
wie houden wij? Mensen houden van God! Stervelingen houden van de 

onsterfelijke, zondaars van de rechtvaardige, kwetsbaren van de 

onwankelbare, schepsels van hun maker. Wij hebben liefde opgevat. En 
waar hebben we dat vandaan? Omdat hij ons het eerst heeft liefgehad. Ga 

maar na waar de mens het vandaan heeft dat hij van God houdt. Je zult 
echt niets anders vinden dan dat God hem eerst heeft lief gekregen. God 

heeft zich aan ons gegeven om ons hem lief te laten hebben. Hij gaf ons 
een reden om hem lief te hebben. En wat hij deed om ons hem te laten 

beminnen, dat hoor je nog duidelijker van de apostel Paulus: 'De liefde Gods 
is uitgegoten in ons hart.' Door wie? Door ons, misschien? Nee. Door wie 

dan?  'Door de Geest die ons geschonken is.' 
 

(Preek 34,2 Zie: Schatkamer van het geloof 550-551; vertaling Wim Sleddens z.g.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus wordt door Ambrosius gedoopt. 

Fresco van Benozzo Gozzoli in San Gimignano. 


