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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Jaargang 9, nummer 45                  7 november 2021                                                                   

 

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

 
Deze aflevering van de Kerk-Krant staat geheel in het teken van de viering 

van ons eerste lustrum die plaatsvond op 24 oktober in Domus Dela, de 

oude Paterskerk. In deze editie treft u de teksten aan die tijdens deze 
viering zijn  gezongen en gesproken alsmede enkele foto’s. Ook kunt u de 

tekst lezen die een dag eerder in het Eindhovens Dagblad heeft gestaan en 
de reactie hierop van Louis Mulder. 

 
De viering was geen traditionele eucharistieviering (in de oude Paterskerk is 

dit kerkrechtelijk niet meer toegestaan) maar een zogenaamde agapè-
viering. Het Griekse woord ‘agapè’ (liefde) verwijst naar de 

vriendenmaaltijden die de eerste christenen van Jeruzalem onder leiding van 
een gastheer/vrouw vierden in hun huizen, waarbij ook plaats werd ingeruimd 

voor vreemden, als beleving van hun gemeenschap met elkaar en met de 
verrezen Christus. In de viering werd voorgegaan door onze zeven vaste 

voorgangers: Joost Koopmans, Dolf van der Linden, René Hornikx, Marleen 
Kremers, Annelies Rosier, Johan Wolbrink en Rob Kosterman. 
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Openingslied 
 

Er is een stad voor vriend en vreemde 

diep in het bloemendal 
er is een mens die roept om vrede 

die mens roept overal: 
 

Jerusalaim, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 

Jerusalaim, stad van vrede, 

breng ons weer thuis. 
 

Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 

Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal. 

 
Jerusalaim, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 
Jerusalaim, stad van vrede, 

breng ons weer thuis. 
 

Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 

Er is een hemel voor de mensen, 

dat hoor je overal. 
 

Openingswoord door René Hornikx 
 

Goedemorgen allemaal. 
En proficiat iedereen.  

 
Feestelijk zijn we hier 

samengekomen. Vreug-
de vervult ons. God 

heeft ons geroepen om 
hier gemeenschap te 

vormen. God, Moeder en 
Vader van mensen, 

zegen dit samenzijn: in 
de naam van de Vader 

en de Zoon en de heilige 

Geest. Amen. Moge de 
liefde van God, de vrede 

die Jezus bezielde en de 
inspiratie van de heilige 

Geest met ons zijn in dit 
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uur. Op vier september 2016 stond de viering in de kapel van Glorieux in 
het teken van de start van de “gemeenschap Augustinus”. We zijn nog 

onderweg, God tegemoet. Wat een geluk om samen te mogen zoeken naar 

gerechtigheid, vrede en vreugde. En dat al vijf jaar lang en met liefde. We 
mogen ons oprecht gelukkig prijzen. Er is een woord dat in de geschriften 

van Augustinus veel voorkomt: liefde, liefde in drievoud: houden van jezelf, 
houden van God en houden van mensen. Ik wil hier een vierde liefdesrelatie 

aan toevoegen: liefde voor de natuur. Gedreven door deze (viervoudige) 
liefde vinden wij wat we gemeen hebben. In onze onderlinge verbondenheid 

komt God aan het licht, is God aanwezig, groeit gemeenschap. Vandaag 
vieren we verbondenheid met ons verleden -voortgekomen uit de 

Augustijnen- naar morgen toe om een stukje van de wereld te doordesemen 
met onze liefde. Die liefde, agapè vieren we vandaag. Het citaat dat ik mag 

voorlezen is ontstaan vanuit de samenvattingen van het leven van de eerste 
christenen in Jeruzalem, zoals Lucas dat in de Handelingen van de Apostelen 

heeft neergeschreven (Handelingen, 2,42-47; 4,32-35 en 5,12-16). Deze 
tekst heeft Augustinus mede geïnspireerd tot het schrijven van zijn regel 

(Regel van Augustinus) voor mensen die al gemeenschap vormen. Dit citaat 

heeft mij altijd geïnspireerd om te zoeken en te blijven zoeken naar wat wij 
mensen gemeen hebben. En dat doe ik tot vandaag nog steeds. En waar 

we dat gemeenschappelijke vinden, eren wij in elkaar God. 1) Leef allen 
één van ziel en één van hart samen, en eer in elkaar God, want ieder van 

u is zijn tempel geworden. 
 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. 

 

 
Zeven citaten van Augustinus uitgesproken door de 

zeven voorgangers van onze gemeenschap 
 

Eerste citaat: Altijd ben ik mij bewust geweest van de zware 
verantwoordelijkheid die God met dit ambt mij op de schouders heeft 

gelegd… Waar mij schrik aanjaagt wat ik vóór u ben, troost mij wat ik mét 
u ben. Vóór u ben ik bisschop, mét u ben ik christen. Het eerste is de naam 

van het ambt dat ik op mij heb genomen, het tweede is de genade die mij 
is gegeven. Het eerste is niet zonder risico’s, het tweede betekent alleen 

maar heil. Het geeft mij daarom veel meer voldoening dat ik mét u ben 
vrijgekocht, dan dat ik óver u ben aangesteld. Liever christen mét u, dan 

bisschop óver u.        

 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. 
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Tweede citaat: Leef allen één van ziel en één van hart samen, en eer in 

elkaar God, want ieder van u is zijn tempel geworden. 

 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. 
 

 
Derde citaat: Doe zoals 

trekkers onderweg: zing 
onder het lopen. Verlicht de 

inspanning door te zingen. 

Verder trekken, wat betekent 
dat? Maak voortgang, maak 

voortgang in het goede, 
maak voortgang in goede 

levenswandel. Zing en trek 
verder.    

 
 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. 

 

 
Vierde citaat: Dat jullie elke dag in de kerk horen lezen uit de Schrift, is 

dagelijks brood. Dat jullie liederen horen en zelf zingen, het is allemaal 
dagelijks brood.  

 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. 
 

Vijfde citaat: Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel, 
maar heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt, heb 

aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt, die in nood verkeert 

en vreemdeling is.  
 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. 
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Zesde citaat: Veel te laat heb ik jou 

liefgekregen, schoonheid wat ben je oud, 

wat ben je nieuw. Veel te laat heb ik jou 
liefgekregen. Binnen in mij was je, ik was 

buiten en ik zocht jou als een ziende blinde 
buiten mij, en uitgestort als water liep ik 

van jou weg en liep verloren tussen zoveel 
schoonheid die niet jij is. 

 

Tussenzang 
 

Daar waar vriendschap is en vrede, daar 

waar liefde is, daar is God. 
 

 
Zevende citaat: Gij hebt ons naar U toe geschapen en rusteloos is ons hart 

totdat het rust vindt in U.  
 

Tussenzang 

 
Groot bent U Heer, en hoog te prijzen 
groot bent U Heer, Heer mijn God. 

 
U schoonste, U sterkste, Heer mijn God, 

U machtigste, barmhartig en rechtvaardig, Heer mijn God, 
U onveranderlijk, en alles vernieuwend, Heer mijn God. 

 
U hoger dan mijn 

hoogste hoogte… 
U dieper in mij dan mijn 

diepste zelf… 
Binnen in mij, maar ik 

zocht buiten… 
 

U die roept, en mijn 

doofheid doorbreekt… 
U liefde die brandt, en 

nimmer dooft… 
Onrustig is ons hart, 

totdat het rust in U… 
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Commentaar van Augustinus: 
 

Voor eens en voor altijd wordt u een kort bevel gegeven:  
bemin, en doe dan wat u wilt. 

Zwijgt u, zwijg dan uit liefde. 

Spreekt u, spreek dan uit liefde. 
Wijst u op fouten, doe het uit liefde. 

Ontziet u iemand, doe het uit liefde. 
Draag liefde in uw hart,  

want uit liefde kan niets anders dan goed voortkomen. 

 

 



7 
 

Onze Vader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tussenzang 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 
Uitnodiging Agapè:  

 

Dan bent u nu genodigd om één voor één naar voren te komen 
en een schaaltje met brood mee te nemen naar je plaats. 

Als ieder is voorzien wordt u met de volgende tekst uitgenodigd om  
samen te eten: 

 
Wij eten dit brood met het oog op het visioen van de profeten, 

Jezus voorop: 
dat een nieuwe wereld komen zal, 

waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 

 
Slotzang 

 
Dat een nieuwe wereld komen zal, 

waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 
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Zegenbede 
 

De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 
 

Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede +  

 

 

 

 
(De foto’s zijn van zuster Petra van Mierlo, Anita van der Kam en Jacques de Klerk). 
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Uit het Eindhovens Dagblad van 23 oktober: 
 

Luisteren naar de eigenzinnige lessen van Augustinus 
 

EINDHOVEN - Na de sluiting van de Paterskerk eind augustus 2016 vonden 
de vaste bezoekers van zondagse eucharistievieringen onderdak in de kapel 

van het Glorieuxpark aan de Geldropseweg. Komende zondag komen ze 
voor één keer terug op het oude nest. 

 
De Paterskerk maakt nu deel uit van DomusDela. De deuren aan de 

Kanaalstraat gaan zondag weer open voor de viering van het eerste lustrum 
van geloofsgemeenschap Augustinus. Die naam is niet toevallig gekozen. 

Immers, de paters Augustijnen hebben in de Paterskerk steeds de soms wat 
eigenzinnige uitgangspunten van hun naamgever in ere gehouden. En dat 

had de gelovigen zó aangesproken, dat ze dat wilden doen voortleven. 
 

Augustinus leert ons dat we eerst langs ons eigen hart moeten gaan 

Zij waren niet de enigen. In de jaren tachtig was Augustinus de eerste 
heilige met een eigen website, dankzij James O’Donnell. Dat schrijft Ingrid 

van Neer van het Augustijns Instituut in de Kerk Krant van de 
geloofsgemeenschap. Hij leefde van 13 november 354 tot 28 augustus 430 

en was bisschop in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius. ‘Augustinus leert 
ons dat we eerst langs ons eigen hart moeten gaan, bij ons zelf naar binnen 

moeten kijken om God te kunnen ontmoeten. Dat persoonlijke spreekt 
velen in onze tijd aan’, aldus Van Neer. Dat geldt ook voor de negentig 

aangesloten leden van de gemeenschap. Niet heel veel, maar dat is ook niet 
van belang. In de 

woorddienst van 
zondag 17 oktober 

hield voorganger 
René Hornikx de 

bezoekers al voor 

dat het er niet om 
gaat de grootste te 

zijn of macht te 
hebben. Later stond 

hij stil bij het lijden 
waarmee sommigen 

geconfronteerd wor-
den. En haalde een 

Chinese wijsgeer 
aan, die een vrouw 

die verdriet had om haar gestorven zoon de opdracht had gegeven een 
mosterdzaadje op te halen bij elk huis zonder verdriet. Ze vond er geen en 

was zo druk doende anderen te troosten dat ze haar eigen pijn niet meer 
voelde. 
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Gedoogd door de bisschop 
,,Wij zijn geen officieel lid van de rooms-katholieke kerk”, legt voorzitter 

Harrie Meelen uit. ,,De bisschop gedoogt ons.” Dat heeft te maken dat bij 

de vieringen in de kapel van Glorieux ook vrouwen mogen voorgaan en de 
gemeenschap niemand wil uitsluiten, terwijl volgens de clerus in Rome 

bijvoorbeeld homoseksualiteit nog steeds zondig is. Net als Augustinus gaat 
ook deze geloofsgemeenschap zelf op zoek naar de essentie van het geloof. 

,,Maar niet alleen”, zegt Meelen. ,,We hebben contact met andere kleine 
kerkgenootschappen zoals De Oase in Veldhoven en de Kapel (voorheen de 

Eindhovense Studentenkerk). 
 

We hebben prachtige liederen. Ik ben blij dat we na corona nu 
eindelijk weer mogen zingen 

Jacqueline Wolbrink zingt in het koor en is al negen jaar fan van Augustinus. 
,,Wat me aanspreekt is de vertaling van de bijbel. Die getuigt van 

gelijkwaardigheid en het belang om dienstbaar te zijn. En we hebben 
prachtige liederen. Ik ben blij dat we na corona nu eindelijk weer mogen 

zingen.” 

Pastoraal werker Marleen Kremers is ook voorganger en werkt ook voor de 
zorgbehoevende zusters van Glorieux. ,,Ik weet dat ze blij zijn met de 

komst van Augustinus. Sommigen komen dan ook naar het koffiedrinken 
na afloop van de viering.” 

De lustrumdienst in DomusDela van 24 oktober begint om 10.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom, wel is een corona toegangsbewijs nodig. 

 

Reactie van Louis Mulder op bovenstaand artikel 
 

Naar aanleiding van het artikel in het E.D. van zaterdag 23 oktober over 
“het eerste lustrum van de geloofsgemeenschap Augustinus” wil ik graag 

het volgende opmerken. 
Als vicaris Provinciaal van de Augustijnen mocht ik samen met andere 

medebroeders voorgaan in de laatste eucharistieviering in de Paterskerk op 

28 augustus 2016. In de prediking, inhakend bij de evangelielezing van 
Marcus over de storm op het meer, heb ik toen gezegd: ‘Marcus vertelt dit 

verhaal aan zijn eigen geloofsgemeenschap, zeg maar aan zijn eigen 
parochie met verwijzing naar Jezus van Nazareth, de man die de storm tot 

bedaren bracht en tegen zijn leerlingen zei: waarom zijn jullie zo bang, ik 
ben toch bij jullie? Wees niet bang, zeg ik ook vandaag tegen U, trouwe 

bezoekers van onze kerk. De kerk gaat gesloten worden, maar wees niet 
bang om nieuwe wegen te gaan. Wees niet bang om je aan te sluiten bij 

een nieuwe gemeenschap in de kapel van Glorieux of bij welke andere 
parochiegemeenschap dan ook.’ 

Tot zover een kort citaat uit de overweging bij die laatste viering. Met 
verbazing maar meer nog met irritatie lees ik in de krant dat de 

geloofsgemeenschap Augustinus en ik citeer:  ‘Wij zijn geen officieel lid van 
de rooms-katholieke kerk, maar de bisschop gedoogt ons.’ En dan ook nog 

dat in de kapel van Glorieux vrouwen mogen voorgaan want de 
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gemeenschap wil niemand uitsluiten. In mijn ogen, en dat wil ik toch graag 
zeggen, zijn jullie als geloofsgemeenschap even waardevol als welke andere 

geloofsgemeenschap ook binnen de rooms-katholieke kerk. 

Laten we in Gods naam geen nieuwe muren optrekken binnen onze ene 
kerk, maar elkaar waarderen en niet uitsluiten. 

Morgen (zondag 24 oktober) zal ik aanwezig zijn en jullie eerste lustrum 
meevieren in de voormalige Paterskerk. 

Wees niet bang, zeg ik vandaag opnieuw, wees niet bang om nieuwe wegen 
te blijven gaan in het geloof en vertrouwen dat Gods Geest nog steeds waait 

waar hij wil. 
 

Louis Mulder osa voormalig  prior en rector van de Paterskerk 
 

 
 

 
 

(Foto: Hans Nohlmanns) 
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Augustijnendag 2021 
Zaterdag 13 november | 14.00 - 16.00 uur 

 
Thema 
Het thema van deze Augustijnendag is ‘Nadenken over vriendschap’. Filosoof Paul 
van Tongeren, de nieuwe Denker des Vaderlands, neemt ons mee in zijn beschouwingen 
over vriendschap. Dit doet hij onder andere aan de hand van de vele aantekeningen die 
Augustinus over dit onderwerp maakte. Welwillendheid en wederkerigheid waren voor 
Augustinus cruciaal. Van Tongeren vertaalt dit eeuwenoude gedachtegoed naar echte 
vriendschap in het heden. Het motto is ‘liever gewone vrienden dan een dode vriend’. 
 
Wanneer Zaterdag 13 november | 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 
Waar Ceremoniehuis De Paterskerk | Kanaalstraat 4 | Eindhoven 
of thuis via livestream 
Aanmelden Wilt u de dag bijwonen in De Paterskerk? Meld u dan vóór 10 november aan via 
augustijnendag@dela.org. Deelname is kosteloos. 
De livestream thuis kunt u volgen via domusdela.nl/augustijnendag. 
Informatie Anna-Geertje van Eert | augustijnendag@dela.org | 06 82 11 81 11 
 
 

Oproep 
 

De volgende Kerk-Krant verschijnt op 28 november, de Eerste 

Zondag van de Advent. De redactie nodigt u uit om voor deze 
aflevering artikelen, gedichten, overpeinzingen en wat al niet 
meer, betrekking hebbend op Advent en Kerst naar ons toe te 
sturen. 
Laat het niet alleen een krant zijn voor de gemeenschap, maar 
ook door de gemeenschap.  
Laat onze digitale brievenbus klepperen! 

 
Redactieadres: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Website: augustinus-eindhoven.nl 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/

