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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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Vasten 
Zo was het ooit in deze periode van 
het jaar. 
De wintervoorraden waren op. 

De nieuwe oogst was er nog niet. 
Men werd gedwongen tot matigen. 

 
In deze tijd van weinig eten 
bereidde men zich voor op de 

nieuwe oogsten op Pasen. 
 

Het is geen periode om lang vol te 
houden. 
Welkom dus in de woestijn. 

Om stil te staan bij zichzelf en te 
zoeken naar antwoorden op de 

vraag naar de zin van je leven. 
Om te dromen over de nieuwe 

oogst. 

 
Een tijd van gedwongen inkeer. 

 
 

Zo is het vandaag. 

Wintervoorraden raken nooit op. 
Er is altijd nieuwe oogst. 

Waarom toch matigen? 
 
Om toch te leren dat we van stof zijn 

en onze relatie met de aarde dienen 
te eren. 

Om toch te leren dat we kwetsbaar 
zijn en onze relatie met elkaar dienen 
te verbeteren. 

Om te leren dat wij niet alles bepalen 
en onze relatie met God te herstellen. 

 
Dan staat Jezus, geliefd door God en 
mensen, op in ons hart om dankbaar 

en nederig onze weg te gaan in 
navolging van Hem.  

 
R. Hornikx 
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Liturgiekalender Veertigdagentijd 
 
 

Zondag 6 mrt ’22, 9.30 uur:  1e Zondag veertigdagentijd: Jezus zegt driemaal nee 

Lezingen:    Deuteronomium 26,4-10 en Lucas 4,1-13 

Voorganger:    Joost Koopmans osa  

 

Zondag 13 mrt ’22, 9.30 uur: 2e Zondag veertigdagentijd: Bidden verandert je 

Lezingen:    Genesis 15,5-12.17-18 en Lucas 9,28b-36 

Voorganger:    Dolf van der Linden, osa 

 

Zondag 20 mrt ’22, 9.30 uur:  3e Zondag veertigdagentijd: Heb geduld 

Lezingen:    Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13,1-9 

Voorganger:    René Hornikx, pastoraal werker 

 

Zondag 27 mrt ’22, 9.30 uur: 4e Zondag veertigdagentijd: Een echte ontmoeting 

Lezingen:    Jozua 5,9a.10-12 en Lucas 15,1-3.11-32  

Voorganger:    Johan Wolbrink, diaken 

Bijzonder:    zondag Laetare (verheugt u) 

 
Zondag 3 april ’22, 9.30 uur:  5e Zondag veertigdagentijd: Mededogen 

Lezingen:    Jesaja 43,16-21 en Johannes 8,1-11 

Voorganger:    Joost Koopmans osa 

 

Zondag 10 april ’22, 9.30 uur:   Palmzondag: Tegengestelde emoties 

Lezingen:    Lucas 19,28-40, Jesaja 50,4-7 en Lucas 22,14-23,56 

Voorganger:    Annelies Rosier, geestelijk verzorger 

 

Donderdag 14 april ’22 11.00 uur: Witte Donderdag: Dienaar zijn 

Lezingen:    Exodus 12,1-8.11-14 en Johannes 13,1-15 

  Aansluiten bij Glorieux 

 

Vrijdag 15 april ’22 11.00 uur  Goede Vrijdag: Alles gegeven 

Lezingen:    Jesaja 52,13-53,12en Johannes 18,1-19,42 

  Aansluiten bij Glorieux 

 

Zaterdag 16 april ’22 19.00 uur: Paaswake: Hij is niet hier 

Lezingen:    Genesis 1,1-2,2; Ex. 14,15-15,1; Jesaja55, 1-11 en Lucas 24,1-12 

Voorganger:    Johan Wolbrink, diaken en Marleen Kremers, geestelijk verz. 

 

Zondag 17 april ’22 9.30 uur:  Eerste Paasdag: Zien en geloven 

Lezingen:    Handelingen 10,34a.37-43 en Johannes 20,1-9 

Voorganger:    Dolf van der Linden, osa 

 

Maandag 17 april ’22 11.00 uur: Tweede Paasdag: Geloven doe je samen 

Lezingen:    Handelingen 2,14.22-32 en Matteüs 28,8-15 

  Aansluiten bij Glorieux 
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Aswoensdag 
 

Opening Psalm 51,12  
V God geef me weer een onschuldig hart. 

A Maak mij van binnen nieuw, 
 zorg dat ik trouw blijf aan u. 

 
Thema: Vasten is niet alleen minder, het is ook meer 

 
Bijbelfragment Joël 2,12 

De Heer zegt: ‘Ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen. Ga vasten, en laat je 
verdriet en je tranen aan mij zien.’ 

 
Wat is vasten niét 

Het christelijk vasten is geen doel op 
zich. Het gaat niet over indruk maken 

op God of je huisgenoten door fysieke 

heldendaden. Het is ook geen 
training om je karakter te vormen of 

af te slanken.  
Vasten gaat ook niet over ‘zoveel 

mogelijk dingen laten’. Dan kom je 

namelijk zelf in het centrum te staan.  
 

Vasten is een hulpmiddel 
Het christelijk vasten is bedoeld als een hulpmiddel om dichter bij God te 

komen. Door minder te eten en te drinken, heeft moet jouw lichaam minder 
energie nodig voor het verteren. Je zintuigen worden scherper. 

 
Het risico van vasten 

Vasten op zich volstaat niet. Je gaat je hierdoor niet automatisch meer op 
God richten. Vasten maakt je zelfs kwetsbaarder voor bekoringen om leuke 

dingen te doen maar die je uiteindelijk onbevredigd achterlaten. 
 

Doe méér tijdens de vasten 

Christenen worden in de veertigdagentijd niet alleen uitgenodigd om zich 
van sommige zaken te onthouden. Er is, tegelijk, de aansporing om andere 

dingen meer te doen: bidden en concrete daden van naastenliefde. Zo wordt 
de vrijgekomen tijd daadwerkelijk in de richting van God gekanaliseerd. De 

combinatie van minder en meer maakt van vasten een christelijk vasten.  
(Bron: naar Nicolaas Sintobin) 

 
Vraag: Wat betekent vasten voor je? 
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Bijbelfragment Matteüs 6,16 
Jezus zei verder: ‘Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat dat 

dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel.’ 

 
Afsluitend gebed 

Goede God, 
We zijn op weg naar Pasen, 

het feest van bevrijding en nieuw leven. 
Op weg daarheen minderen we met eten, 

vouwen we onze handen om te bidden 
en delen we onze gaven met anderen 

om met Pasen samen de opstanding van Jezus te vieren. 
Amen. 

 

 

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.  
 

Website: 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. 

 
Verschijning volgend nummer: 17 april (Pasen). U kunt kopij 

aanleveren tot uiterlijk 28 maart 
 
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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Overweging van  Marleen op 20 februari 
 
Op een regenachtige avond zit ik achter mijn 

computer, mijn hoofd te  breken over de 
lezingen van vandaag. Ik wil graag een 

mooie, pakkende preek schrijven. Iets 

vernieuwends, iets origineels. Niet zomaar 
een praatje over hoe we het goede moeten 

doen. Over dat wij zo vaak tekort schieten in 
ons leven, dat het ontzettend moeilijk is om 

te doen wat Jezus ons voorschrijft in het 
evangelie. En hoeveel mensen zouden in staat 

zijn om net als David af te zien van wraak? 
Wraak omdat iemand je zo oneerlijk 

behandeld, of omdat je juist zo goed bezig 
bent. En die ander puur uit jaloezie besluit om 

jouw leven een heel stuk moeilijker te maken. 
Wie zijn toch die vrome mensen die de bijbel 

daar voor ogen heeft? Vergeving tot en met. Je geld uitlenen en het niet 
terug verwachten. Bidden voor degene die je mishandelt, en als je bestolen 

wordt zeggen: Oh wacht, je vergeet nóg iets van mij te stelen, neem mijn 

onderkleed ook maar. 
 

Ik heb zelden zo geworsteld om te beginnen met het schrijven van mijn 
preek als nu. Tot drie keer toe ben ik begonnen met een andere inleiding, 

een andere anekdote, een ander pakkend verhaal. Want dat vind ik mooi 
om te doen, een boeiende anekdote vertellen die aansluit bij het verhaal 

van vandaag. Ik dacht aan artikelen die ik had gelezen, documentaires die 
ik gezien had, ik dacht zelfs aan een zuster die gisteren 100 jaar geworden 

is. Kon ik iets uit haar leven halen en dat koppelen aan deze tekst? Maar 
het lukt me niet. Met mijn handen in mijn haar luisterde ik naar de regen 

die op het raam tikte. En naar de muziek die ik had aangezet die beloofde 
om mijn concentratievermogens op te krikken. Ik was zelfs zo ver dat ik 

preken van andere voorgangers ging opzoeken in de hoop daar iets uit te 
kunnen halen. Maar ook dat hielp niet. In mijn wanhoop heb ik toen een 

tijdschrift gepakt, OMG, misschien kent u het wel, en dat sloeg ik open op 

een willekeurige bladzijde in de hoop dat ik dan ineens wist wat ik wilde 
schrijven. Alsof de geest van God mij dan persoonlijk inspiratie van hogere 

hand zou schenken. 
 

Maar helaas, niets van dat alles. Het tijdschrift opende op een artikel over 
perfectionisme. Een eigenschap waar mijn partner Paul ontzettend mee 

worstelt. Geen wonder dat het daar open ging, hij heeft het artikel wel tien 
keer gelezen. Toen besloot ik het maar op te geven, om buiten mezelf te 

zoeken naar inspiratie. Gewoon op te schrijven wat deze teksten, en dan 
met name de evangelielezing, met mij doen. Want ik weet niet hoe het met 

jullie zit, maar ze maken mij een beetje radeloos. Omdat de opdracht die 
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Jezus ons daar geeft zo ontzettend moeilijk is, dat ik niet eens weet waar 
ik moet beginnen.  

 

Ik voel me een beetje zoals die groep uit het Mattheüs 25, wanneer het 
gaat over het laatste oordeel en de werken van barmhartigheid. Als Jezus 

zegt: jullie hebben mij gekleed, voor mij gezorgd en mij eten gegeven. Dat 
ze dan zeggen: maar wanneer hebben wij dat gedaan dan? Want wanneer 

heb ik geld uitgeleend aan iemand, zonder de verwachting om het terug te 
krijgen. Wanneer heb ik gebeden voor mensen die mij iets misdaan hebben? 

Wanneer heb ik gedacht toen er iets van mij gestolen werd: nou neem de 
rest ook maar hoor, dat vind ik helemaal geen probleem. Je hebt mijn 

blouse gestolen, neem mijn broek nu ook maar. Nee, dat dacht ik helemaal 
niet. Ik dacht: ze moeten van mijn spullen af blijven! Dus oneindige 

volmaakte barmhartigheid, die bezit ik niet. Wat moet er dan nu worden 
met mij?  

 
De vraag is natuurlijk hoe realistisch deze verregaande barmhartigheid 

eigenlijk is. Jezus zegt waarschijnlijk niet voor niets: wees barmhartig zoals 

de vader barmhartig is. Hoe dicht bij God kunnen wij komen? Kunnen wij 
Zijn goedheid ooit evenaren? Dat lijkt me onmogelijk. Simpelweg omdat wij 

geen goden zijn, maar mensen. En mens-zijn komt nu eenmaal met allerlei 
gebreken, vervelende eigenschappen, gevoelens van angst, boosheid en 

jaloezie. Net zoals koning Saul uit de eerste lezing, die puur uit jaloezie 
achter David aan zit die zo veel populairder is dan hij. En David, zo goed 

als hij is, neemt geen wraak op Saul. Hij laat hem leven, deze gezalfde van 
God. Nu zou je denken: wat een geweldige man deze David, voorvader van 

Jezus. Prachtig. Maar als je de verhalen verder leest, dan gaat hij ook 
verschrikkelijk de mist in. Hij vergrijpt zich aan een vrouw, zij raakt zwanger 

en David zorgt ervoor dat haar man omkomt in de oorlog. Tot zover gaat 
dus de vroomheid van deze idealistische David, gezalfde van God. Ook 

David is maar een mens, die zijn verlangens lang niet altijd de baas kan. 
Wat gebeurt er dan? David belijdt zijn fouten voor God en vraagt om 

vergeving. En hij krijgt het want God is barmhartig. 

 
Wat kunnen wij nu leren van dit soort 

verhalen. Misschien dat het allemaal 
niet zo zwart-wit is als wij denken. 

David lijkt een geweldige kerel, maar 
hij maakte grote fouten. Jezus lijkt 

een zachtmoedige, lieve, meegaande 
man maar soms gaat hij ontzettend 

tekeer tegen de farizeeën en schrift-
geleerden. En ook naar zijn leerlingen 

en familieleden is hij niet altijd voor 
poes. Hij noemt mensen huichelaars en vraagt ze steeds waarom ze het nu 

nog steeds niet begrepen hebben. Hij bedreigt ze met allerlei onheil: wee 
u! Hij gooit tafels om en zegt dat zijn familie hem niet met respect 

behandelt. Alle mensen die slechte dingen doen, staan bij het laatste 
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oordeel de meest gruwelijke straffen te wachten. Dat soort dingen lezen we 
ook over Jezus. Tussen de parabels en wonderen door. Hij is dus ook niet 

altijd barmhartig en lief voor zijn naasten. Hij geeft hen ook niet altijd zijn 

andere wang als ze hem niet willen gehoorzamen. Ik denk dat het hem 
alleen maar menselijk maakt. Mens onder de mensen. Met dezelfde sores 

als waar wij dagelijks mee te maken krijgen 
 

Niemand is alleen maar goed of alleen maar slecht. Het zijn vaak de 
omstandigheden waarin we moeten handelen die ervoor zorgen dat we 

meer de ene kant op gaan of de andere kant. Natuurlijk, David die geen 
wraak neemt is bewonderenswaardig. De oproep die Jezus doet is 

fantastisch. Stel dat iedereen zo zou kunnen leven, dan zou de wereld er 
prachtig uit zien. Maar we kunnen het niet. Zelfs David en Jezus kunnen het 

niet en dat zijn respectievelijke een gezalfde, gekozen door God, en de Zoon 
van God. Hoe kwalijk kunnen wij het onszelf dan nemen dat we niet altijd 

doen wat we eigenlijk zouden moeten doen? 
 

We zijn allemaal mensen. We weten diep van binnen wel wat we moeten 

doen. Delen met elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar vergeven en nieuwe 
kansen bieden. Maar soms lukt het niet. En dat is oké. Daar zijn we mens 

voor. Dat we morgen weer een nieuwe dag krijgen en een nieuwe kans om 
te leren, om te groeien. Er hoeft soms maar een enkel woord voor nodig te 

zijn om je gehele zienswijze te veranderen. Soms valt in eens het kwartje 
en kun je een pijn die je jarenlang met je mee droeg ineens loslaten. Valt 

er een last van je schouders. Misschien lukt tien keer niet om je andere 
wang toe te keren en dan ineens wel. Of voel je de ruimte om te bidden 

voor iemand die eigenlijk heel vervelend vindt. We zijn niet volmaakt, maar 
we hebben allemaal een hart en we kunnen leren om daar steeds meer naar 

te luisteren. Om dat sprankeltje Goddelijke liefde dat in ieder van ons zit te 
laten groeien.  

 
Is dit een bevredigend einde voor mijn preek? Heb ik hiermee recht gedaan 

aan de woorden uit de lezingen van vandaag? Ik weet het niet. Maar ik zal 

accepteren dat ook deze preek niet perfect hoeft te zijn. Zoals ook mijn 
partner niet perfect hoeft te zijn, en wij allemaal ook niet. We zijn goed 

zoals we zijn en we mogen een groei-mindset hebben, zoals dat in het 
artikel van OMG over perfectionisme staat. Jezelf de ruimte geven om te 

leren. En trots te zijn op elke stap die we zetten, ook al geeft het misschien 
niet de uitkomst die we voor ogen hadden. En zo zijn we toch weer terug 

bij het begin van preek. Misschien heeft de inspiratie van de Geest daar 
toch iets mee te maken gehad.  
 

Marleen Kremers 
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Nederland - België 
 

Vrees niet, dit wordt geen voetbalreportage. 'Everybody likes football', zegt 

men dan wel en de ontstellende hoeveelheid zendtijd die daaraan gewijd en 
verkletst wordt, lijkt dat soms te bevestigen. Maar ik dus niet. Geen voetbal 

dus. Oef, wat een opluchting. In plaats daarvan neem ik u mee naar de 
Nederlandse en Belgische kerken in Rome, de S. Michele dei Frisoni en de 

S. Giuliano dei Fiamminghi. 
 

De oudste daarvan is de S. Michele dei Frisoni. 
Althans als gebouw, want als nationale kerk is 

ze eigenlijk erg jong. Het gebruik van deze 
kerk als kerk van de Nederlandse 

gemeenschap in Rome stamt pas uit de jaren 
1980. De S. Giuliano dei Fiamminghi dient als 

Belgische kerk sinds 1844 en had daarvóór 
een ononderbroken bestaan als kerk voor de 

'Vlaamse' gemeenschap in Rome gediend. Op 

die adelbrieven kan de Friezenkerk (zoals ze 
in de wandeling genoemd wordt) niet pochen. 

 
Eerlijk gezegd vrees ik dat ik niet in de 

Friezenkerk binnen mag. Althans niet meer. Ik 
verkondig namelijk ketterse opvattingen. Niet 

dat ik meteen het risico loop problemen met 
het Vaticaan te krijgen: zover gaat mijn 

vrijdenkerij niet, maar als het over de Friezenkerk gaat, wijkt mijn betoog 
inderdaad sterk af van wat men u in die kerk zelf wijsmaakt. Om de 

eerlijkheid vol te houden, moet ik eraan toevoegen dat ik het verhaal uit de 
Friezenkerk zelf als uitermate afwijkend van de historische waarheid 

beschouw, om niet meteen over te gaan tot de formulering 'onzin'. Een 
dergelijke betiteling en wederzijdse verkettering verdient toelichting. 

 

Laat ons beginnen waar we het over eens zijn. Altijd een goed begin. Ergens 
in de 8ste eeuw ontstonden er rond de Sint-Pieter diverse instellingen voor 

de opvang van pelgrims uit de verre noordelijke gebieden. Het ging meer 
bepaald om de Langobarden, de Franken, de Saksen (= Angelsaksen) en 

de Friezen. Deze opvangcentra of scholae bestonden o.m. uit een eigenlijk 
gasthuis dat onderdak bood, een kerk en een kerkhof en ze functioneerden 

zowel als opvang voor de pelgrims (hun eerste doel) als plaats van 
samenkomst voor de pelgrims die in Rome waren blijven hangen. Hetzelfde 

zullen we in de late middeleeuwen opnieuw zien, bij S. Giuliano 
bijvoorbeeld. 

 
Deze Germaanse scholae lagen dicht bij de oude Sint-Pieter. Die van de 

Langobarden bevond zich op de plaats waar nu het pauselijk paleis staat: 
er herinnert niets meer aan de Langobarden. De (wellicht) oudste en 

 
Toegangspoort tot de 

Friezenkerk 
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bekendste schola was die van de (Angel)Saksen) die zich het verst van de 
Sint-Pieter bevond. Rond 1200 werd dit complex omgevormd tot het nog 

altijd bestaande ziekenhuis S. Spirito in Sassia dat in het laatste element 

de herinnering aan de oude Saksenschola bewaart. De Franken zaten het 
dichtst bij de Sint-Pieter: van deze schola bestaat nog het kerkje S. 

Salvatore in Terrione en het Duits-Nederlands-Vlaamse kerkhof Campo 
Santo Teutonico dat alleen over Vaticaans territorium te bereiken is: u moet 

dus via de Zwitserse garde, maar deze mag u in principe de toegang niet 
ontzeggen, omdat Duitse, Nederlandse, Belgische, Zwitserse en Oosten-

rijkse staatsburgers altijd toegang hebben: het stukje is namelijk van óns. 
Op het Campo Santo ligt bijvoorbeeld Mgr. Hermanus Schaepman 

begraven, de grondlegger van de katholieke partij in Nederland (en 
daarmee een van de grondleggers van het CDA). Ook de laatste minister 

van oorlog van de Kerkelijke Staat, de Brusselaar Frédéric François Xavier 
de Mérode, ligt daar. Hij hoort tot een tak van de familie die van 1410 tot 

1672 halfheer van Oirschot was: in het portaal van de Sint-Petrusbasiliek 
(die van Oirschot, voor alle duidelijkheid) vindt u nog de grafsteen van 

Ricalt V de Merode. 

 
De Friezen zaten tussen de Franken en de Angelsaksen, heel symbolisch 

eigenlijk. Veel is er van de Friezenschola niet bekend. We weten dat er 
Friezen stonden toen in 799 paus Leo III uit Paderborn terugkeerde en toen 

Karel de Grote het jaar daarop in Rome aankwam en daar tot keizer werd 
gekroond. We weten dat er Friezen meevochten tegen de Saracenen toen 

deze Noord-Afrikaanse islamitische troepen Rome plunderden in 844. Dat 
is het zowat.  

 
Wat we ons er precies van moeten voorstellen, 

is onduidelijk. Onder het Friese gebied viel 
Noord- en West-Nederland. Utrecht is in Midden-

Nederland zowat het oostelijkste punt. Pelgrims 
kwamen naar Rome overigens niet voor de paus. 

Dat is iets wat zich pas sinds de 19de eeuw 

ontwikkeld heeft. Nee, pelgrims kwamen naar 
Rome voor de relieken en de graven van de 

martelaren, met Petrus en Paulus bovenaan de 
lijst. Zoals alle Romeinse kerkhoven, lag ook dat 

waar Petrus was bijgezet, buiten de stadsmuren. 
Vandaar dat de Saracenen daar zo gemakkelijk 

bij konden. In de jaren na die plundering werd 
de Sint-Pieter dan ommuurd, inclusief de 

scholae. U kunt nog een deel van deze muur 
zien, voor zover deze de passetto ondersteunt, de vluchtweg van het 

Vaticaan naar de Engelenburcht. Hoeveel pelgrims er vanuit het mistige, 
klamme noorden naar Rome zijn gekomen en onderdak vonden in de 

Friezenschola weet niemand. We kennen eigenlijk maar één naam, een 
zekere Hebus, wiens gebroken grafsteen nu nog in de kerk bewaard wordt, 

ingemetseld in de voorgevel aan de binnenkant. 

 
Het koor van de Friezenkerk 
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Vanaf 1000 zien we enkele belangrijke ontwikkelingen. Om te beginnen 

neemt het aantal pelgrims vanaf de 10de eeuw geleidelijk af. Deels kwam 

dat door de onveiligheid en groeiende onrust in heel Europa. We zitten in 
de tijd dat Noormannen, Saracenen, Hongaren vrolijk over het hele 

continent plunderden en dat er geen enkel centraal gezag meer was, dus 
niemand om de wegen te onderhouden en voor enige rust te zorgen. Europa 

was in handen van allerlei plaatselijke potentaatjes en pelgrims waren een 
gemakkelijk doelwit. Deels kwam die vermindering van het aantal 

bedevaarders op rekening van het groeiende belang van eerst Jeruzalem, 
later Santiago de Compostela als doel van een bedevaart. Vanaf het midden 

van de 10de eeuw begint de Kerk zich geleidelijk aan deze onrust te 
ontworstelen, eerst vanuit de abdij van Cluny in Bourgondië, later ook 

vanuit Rome zelf. In de 10de eeuw was het pausschap een speelbal van de 
Romeinse adellijke families, maar in de 11de begon ook daar het tij te 

keren. De belangrijkste van deze hervormingspausen was Gregorius VII die 
regeerde van 1075 tot 1084 en in hooglopend conflict geraakt was met de 

Duitse keizer Hendrik IV. Het ging hierbij om het benoemingsrecht van de 

bisschoppen. Het zou te ver voeren om dat echt te situeren, maar het 
gevolg was een vernieuwd pausschap en (tegelijk) hevige conflicten. 

 
Door het afnemende aantal pelgrims en inkomsten kregen de scholae het 

moeilijk. Bovendien zag het kapittel van de Sint-Pieter wel iets in al die 
kleine kerkjes in de buurt en probeerde het deze onder zijn gezag te 

brengen. Dat lukte en dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom de schola van 
de Saksen nu een ziekenhuis is. Het kerkhof van de Frankenschola ging ook 

voor anderen dienen dan alleen Franken. Als noch de Engelse koningen noch 
de Duitse keizers of de Franse koningen in staat waren hun schola in Rome 

draaiende te houden, zou het ook een wonder zijn geweest als de Friese 
boeren die niet eens een landsheer hadden die 

de inspanningen had kunnen groeperen en 
organiseren, dat wél zouden hebben gekund. 

Dat was ook niet het geval, zoals duidelijk blijkt 

uit de gebeurtenissen. 
 

Het begon met een hevige strijd in 1083 tussen 
Gregorius VII en Hendrik IV. Gregorius had een 

bondgenoot, Robert Guiscard, hertog van de 
Normandiërs in Zuid-Italië. Nu ja, bondgenoot 

is veel gezegd. Nadat Guiscard Hendrik 
verjaagd had, sloeg hij zelf aan het plunderen. 

Daarbij ging ook de oude San Clemente waar 
ik vorig jaar over geschreven heb, verloren. En 

ook de oude Friezenkerk verdween zonder een 
spoor na te laten. In 1083. 

 
In 1142, ruim zestig jaar later dus (!!!), werd 

de kerk opnieuw opgebouwd. Dat is in wezen 

 
De campanile van de 

Friezenkerk 
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het huidige gebouw, waarvan met name de campanile of klokkentoren 
zonder meer een juweeltje is. Er is een deel van het wijdingsopschrift 

bewaard. De tekst begint met de opsomming van alle relieken die in de kerk 

waren aangebracht en eindigt met de opsomming van de kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders die bij de kerkwijding aanwezig waren. Er valt 

één ding op: daar zit geen enkele Fries bij. Het gaat allemaal om echte 
hoogwaardigheidsbekleders. De kerk die zestig jaar een ruïne was geweest, 

hoorde nu duidelijk tot de invloedszone van het kapittel van de Sint-Pieter. 
De Friezen lagen er gewoon uit. Weg Friezen dus. 

 
En daar zit nu de moeilijkheid. Toen gewezen bisschop van Breda, mgr. 

Muskens, rector van het inmiddels niet meer bestaande Nederlands college 
was, zocht hij een plaats van samenkomst voor de Nederlandse parochie in 

Rome. Zijn blik viel daarvoor op de nagenoeg niet gebruikte en enige 
restauratie behoevende Friezenkerk. Volledig acceptabel. Hij wist het zo ver 

te krijgen dat deze kerk bij gelegenheid door de Nederlandse parochie 
gebruikt kon worden. Langzaam groeide daar een hechtere band uit die tot 

de huidige situatie heeft geleid. Zowel voor de parochie als voor de kerk 

zelf absoluut een uitkomst. 
 

Maar Mgr. Muskens wilde de Nederlandse aanspraken op de kerk sterk in 
de verf zetten. En toen ging hij de mist in. Althans dat meen ik. In de 

Friezenkerk ziet men dat dus anders... 
 

Mgr. Muskens stelt het zo voor alsof de Friezen hun schola en kerk tot aan 
het eind van de middeleeuwen echt hebben bezeten en bevolkt. Daarvoor 

is niet het minste bewijs. Maar dat weerhoudt de gidsen in de kerk er niet 
van om tegen de bezoekers bijvoorbeeld te zeggen dat hun voorouders 

Friezen waren. En dat het dus logisch is dat de Friezenkerk de Nederlandse 
is geworden. Toen ik de laatste keer dat ik er was tegen de gids zei dat mijn 

voorouders zeker geen Friezen waren, was hij twee minuten met stomheid 
geslagen, hij wist niet wat hij moest antwoorden, want dat iemand het zou 

wagen het goed geleerd lesje in twijfel te trekken was niet voorzien. Nee 

dus: de bij uitstek katholieke gebieden in Nederland, Noord-Brabant en 
Limburg, zijn nooit Fries geweest, zelfs niet in de meest uitgestrekte 

betekenis die men aan die term kan geven. Die provincies waren zo 
Frankisch als maar zijn kan. En het eveneens katholieke Twente was 

Saksisch. Geen Fries te zien. 
 

Er is in de kerk nog een opschrift dat vaak in de 13de eeuw gedateerd 
wordt, maar waarvan ik denk (en met mij ook anderen) dat de tekst een 

stuk ouder is, nl. rond 1000. In dit opschrift wordt verhaald hoe drie Friese 
soldaten uit het leger van Karel de Grote onder paus Leo IV tegen de 

Saracenen vochten en daarbij de relieken van de onbekende Zuid-Italiaanse 
martelaar-bisschop Magnus vonden. Ze wilden deze naar huis meenemen, 

maar kwamen niet verder dan Rome. Wat ze ook deden, ze konden geen 
stap meer verzetten. Vervolgens hebben ze de relieken in de San Michele 

dei Frisoni geplaatst en toen was het goed. Dit is een typisch translatio-
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verhaal, een bericht over de overbrenging van relieken, vaak begeleid door 
allerlei wonderen. Relieken waren nodig om pelgrims aan te trekken (en 

daarmee ook inkomsten, maar u moet dit niet te eenzijdig roofzuchtig en 

inhalig zien). In de buurt van de Sint-Pieter wemelde het van kerkjes met 
bijzondere relieken, zoals de steen waarop Abraham Isaac had willen 

offeren of de steen waarop Jezus besneden was (beide inmiddels in de 
Friezenkerk beland). Dat de Friezenkerk aan de aartsengel Michael was 

opgedragen, was heel goed, maar engelen laten geen relieken na, dus daar 
was toch een probleem. De relieken van Magnus brachten hier een 

uitkomst. In dit opschrift wordt inderdaad melding gemaakt van het bestaan 
van de Friezenkerk, maar dat is daarom nog geen bewijs dat deze rond 

1200 nog in Friese handen was. Ik verdenk de steen ervan een kopie te zijn 
van een oudere tekst. Mijn argumenten daarvoor laat ik nu terzijde. Maar 

ook als het geen kopie zou zijn, zegt het nog niets over de toestand rond 
1200: in Rome gaat niets verloren. Men wist heel goed dat de kerk ooit aan 

de Friezenschola behoord had en dat blijft in de verdere traditie eigenlijk 
nog naleven, ook al was dat niet meer actueel. Zo zit Rome in elkaar. 

 

De algemene historische ontwikkeling, de tijd van 60 jaar tussen de 
verwoesting in 1083 en de herbouw in 1142, de afwezigheid van Friezen in 

het wijdingsopschrift wijzen er voor mij duidelijk op dat de kerk uit 1142 
niet meer als Friese kerk diende, maar onderdeel was van het ensemble dat 

het kapittel van de Sint-Pieter onder controle had. Wat ze verder in de 
Friezenkerk ook vertellen. 

 
Op naar de volgende kerk. En ook daar, vrees ik, zult u me eigenwijs en 

weerbarstig vinden. Maar dat leest u in de volgende aflevering van de Kerk-
Krant  

 
Michiel Verweij 

 
 

Een zalige wetenschap 
 

Geloven betekent per definitie: ergens vast van overtuigd zijn, werkelijk 
menen dat het zo is. Niet ergens in geloven bestaat niet. Iedereen mag 

ergens in geloven. Al is het maar in jezelf. 
Een mens denkt na, dat is helemaal niet vreemd. Daar is hij Homo Sapiens 

voor. En iedereen maakt zich ook wel eens zorgen, daarvan getuigen de 
vele duizenden kaarsjes in de Mariakapel van de Sint-Jan in Den Bosch. 

Over wat er allemaal in de toekomst zou kunnen gebeuren. Maar die 
toekomst kunnen we alleen inschatten en dan gebeurt er vaak toch iets 

anders dan we tevoren dachten. Je kunt je zorgen maken of over wat een 
ander denkt of voelt. Maar je kunt niet écht invoelen hoe die ander denkt 

en hoe hij/zij gaat reageren. Zelfs al ken je iemand nog zo lang en goed. 
Dus ook dát kun je alleen inschatten.  
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Op zo’n moment denken we 
iets te weten, maar we 

kunnen het nooit zeker 

weten. Als je je dat 
realiseert, ben je al enige 

afstand aan het nemen. 
Zodat je daarna beter kunt 

nagaan of je zorgen en de 
daarmee gaande angsten 

wel gegrond zijn. Misschien 
heb je ze onbewust naar je 

toe getrokken door over-
grote empathie met 

anderen, dat kan al in je 
vroege jeugd zijn gebeurd 

naar het voorbeeld van je 
bezorgde ouders: “Pas op 

voor dit of dat!”.  Of door 

contact met de omringende 
wereld, via de sociale 

media?  Als dat zo is, dan 
mag je die zorgen nu gerust 

gaan loslaten. En je kunt ze 
altijd bij Maria brengen ( 

per Mariam ad Jesum) en 
meteen een kaarsje 

opsteken voor de goede 
afloop. 

Natuurlijk is ergens over nadenken belangrijk. Als je als gelovig mens 
ergens over nadenkt is dat vaak een zegen, zeker in je geestelijke leven. 

Zo kun je van harte zeggen: “Ik hoef het niet alleen te doen, God zorgt ook. 
Hij laat me niet vallen, je wordt altijd vastgehouden”. Of: “Dit weet ik, dat 

God met mij is”.(Ps. 56,10) En zo is het. We geloven het. Hoe heerlijk is 

dat! 
 

Een mens lijdt dikwijls ’t meest 
door ’t lijden dat hij vreest 

doch dat nooit op komt dagen. 
Zo heeft hij meer te dragen 

dan God te dragen geeft. 
 

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar 
als vrees voor allerlei gevaar. 

Doch komt het eens in huis, 
dan helpt God altijd weer 

en geeft Hij kracht naar kruis. 
 

Anita van der Kam 



14 
 

Synode 2021 - 2023 
 

Algemene inleiding 
Paus Franciscus droomt van een nieuwe 

toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt 
dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op 

weg gaan om het evangelie in praktijk te 
brengen. Daarom heeft hij een proces van 

verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, 
luisteren en onderscheiden een belangrijke rol 

spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze 
is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023. 

Synode is chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al 
eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen 

deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu 
heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke 

gelovigen –en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk– uitgenodigd om mee 

te praten over de toekomst van de Kerk.  
  

Thema 
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van 

gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, 
participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na 

te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg 
gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij 

bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen 
mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in 

hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden. 
  

Specifieke onderwerpen 

Op dinsdag 7 september 2021 ontvingen de Nederlandse bisschoppen de 

documenten ter voorbereiding op de bisschoppensynode  
De documenten (een Vademecum en een Voorbereidingsdocument) werden 

opgesteld door het secretariaat van de Bisschoppensynode voor de 
‘diocesane fase  ’van gebed en gesprek in bisdommen wereldwijd. Deze fase 

begint op 17 oktober 2021 en wordt op verzoek van het Secretariaat van 
de Bisschoppensynode in april 2022 afgerond met een schriftelijke synthese 

vanuit de bisschoppenconferentie van maximaal tien pagina ’s. De diocesane 

rapportages mogen eveneens maximaal tien pagina’s omvatten, stelt het 
secretariaat van de Bisschoppensynode. 

De voorbereidingsdocumenten bevatten naast de centrale vraag tien 

kernthema’s met vragen die het Secretariaat van de Bisschoppensynode 
aanreikt als uitnodiging tot gesprek. De bisschoppen kunnen deze vragen 

bespreken in de diocesane gremia die er zijn en ook met specifieke groepen. 
Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. De 

thema’s kunnen worden gekozen die het meest relevant zijn voor de lokale 

situatie. 
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In de vergadering van 14 september 2021 hebben de Nederlandse 

bisschoppen drie thema’s gekozen. Deze drie thema’s zijn: 
• Vieren 

• Medeverantwoordelijk voor missie 
• Dialoog in Kerk en samenleving 

De keuze voor de bespreking van juist deze drie thema’s is mede ingegeven 

door de zorg van de Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van 
de Kerk en het christendom in ons land en in de westerse samenleving én 

de hoop dat het christendom en de Kerk in onze streken toekomst en voort- 
gang zal kennen. De bisschoppen herkennen in deze drie thema’s de 

kernwoorden: communio, participatio en missio. 
 

Voor onze gemeenschap zal René Hornikx de gesprekken coördineren. 
 

(Bronnen: Algemene Inleiding en Thema: website bisdom Roermond; Specifieke 

onderwerpen: René Hornikx) 

 

Vasten als boekhoudkundige oefening 
 

Uit onze jeugd kennen de meesten van ons nog de redelijk strenge 
vastenwetten. Belangrijke bepaling daarin was dat door volwassenen 

dagelijks maar één volle maaltijd genoten mocht worden. Op vrijdag was 
het helemaal afzien want er moest niet alleen gevast worden, ook de 

consumptie van vlees was niet toegestaan. Vanuit hedendaags perspectief 
lijkt dat allemaal nogal ver gaan, maar honderd jaar daarvoor was het 

allemaal nog veel strenger.  
 

In 1851 schreef Mgr. Joannes Augustinus Paredis als 
vicaris-apostolicus van het toen nog toekomstige 

bisdom Roermond een vastenbrief aan de geestelijken 

en alle geloovigen van zijn vicariaat om ze alle 
geboden en verboden goed op het hart te drukken. Met 

verbazing lezen we zijn epistel 170 jaar later terug. 
Verbazing die al begint bij de aanhef. Wel Beminde 

Broeders!, schrijft monseigneur, waarbij hij de helft 
van de aan hem toevertrouwde kudde eenvoudigweg 

negeert. 
 

Onderstaand ziet u enkele passages uit deze brief. Bij het beoordelen van 
historische teksten is het altijd zaak dat de lezer zich probeert in te leven 

in de feiten en omstandigheden van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Het 
vormen van een oordeel redenerend op basis van onze huidige bele-

vingswereld is principieel onjuist. Maar als ik de stichtelijke woorden van 
monseigneur nu lees, dan kost het me toch wel veel moeite om zijn 

gedachtewereld te doorgronden.  

Twee aspecten wil ik daarbij speciaal noemen. Het eerste betreft dat de  
vicaris-apostolicus wel erg veel versterving vroeg van de Limburgse 

gelovigen waarvan het merendeel moest leven van een uitermate karig  en 
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eenzijdig voedselpakket. En dat onder dreiging van het mislopen van de 
eeuwige zaligheid.  

 

Het tweede aspect betreft het afkopen. Het begaan van een zonde door de 
vastenregels te overtreden, kon worden afgekocht door bidden of het 

betalen van eenen halven  florijn of twaalf cents (artikel V).   
Frans Savelkouls 

 

 

 
Bron: RHCL 14.A004 Bisdom Roermond Grootseminarie doos 7 inv.nr. 30 
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Troost en Spelen 
 

Sport verbroedert, is een bindmiddel. Verbinding is ook het doel van ons 

katholieke geloof. In een seculier Nederland waar de kerken steeds verder 
leeglopen, worden Christelijke rituelen nog wel degelijk gekoesterd. Ook door 

jongeren, merkten we bij de Olympische Winterspelen.  
Schaatsster Ireen Wüst kroonde zich voor de vijfde Spelen op rij tot olympisch 

kampioene. Na haar winnende race brak ze tijdens een televisie-interview. Ja 
ze miste haar familie en vrienden op de tribune. En natuurlijk ook Paulien van 

Deutekom, haar hartsvriendin. De wereldkampioene allroundschaatsen van 
2008 overleed drie jaar geleden aan kanker. ‘Ik mis haar nog elke dag en op 

momenten als deze extra erg. Misschien viert ze daarboven wel een feestje’, 
zei een tot tranen geroerde Wüst.  

De Nederlandse shorttracksters wonnen goud op de relay. Suzanne Schulting, 
Xandra Velseboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof richtten op het podium 
in het stadion hun blik omhoog. Een eerbetoon aan hun ploeggenote Lara van 

Ruijven, die met dit team in 2018 brons won en in de zomer van 2020 
onverwacht overleed. ‘Dit was ook onze gezamenlijk droom. Voor ons gevoel 

is ze er gewoon bij’, zei Van Kerkhof, die voor de finale nog even over het 
gedenkteken, een panterhartje op de mouw van haar schaatspak, streek. ‘Ik 

dacht: Laar, geef ons kracht.’  
Topsporters die zeggen de energie te voelen van een overleden dierbare, die 

ook op te roepen tot steun. Geloven dat diegene die niet meer onder ons is het 
toch ergens, op de een of andere manier, heeft meegekregen. Een nog immer 

troostende gedachte.  
Door heel Nederland omarmd. Na het goud en de tranen van Ireen Wüst was 

de website van de Paulien van Deutekom Foundation een tijdlang overbelast. 
Haar uitzonderlijke sportprestatie inspireerde mensen om te doneren voor 

onderzoek naar longkanker.  
Ik droeg al eerder mijn steentje bij door bij een veiling een set oude 

sportkleding te kopen. Als ik dat draag voel ik dankbaarheid dat ik gezond ben 
en kan sporten. Onlangs haalde ik materiaal op van een trainingsmaatje, zij 
was ook te vroeg gaan hemelen. Het vult de leegte die ze achterliet niet op, 

maar iedere training is ze er zo wel bij. En daar kun je van amateur tot 
olympisch kampioen kracht uit putten. 

 
Linda Derksen 

 
Sport en geloof:  Bijbelvers 1 Kor 9:22-27 

Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Alles ben 
ik voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het 

evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen. Gij weet het: de hardlopers in het 
stadion lopen allen, maar slechts een wint de race. Loop zo dat ge wint! En de 

atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een 
vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in den 

blinde, ik boks niet als een die in de lucht slaat. Ik beuk mijn lichaam en houd 
het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, zelf te worden 
verworpen.  
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Vastenactie 2022: 

Een menswaardig bestaan voor iedereen! 
 

Voor de Vastenaktie 2022 heeft onze Solidariteitsgroep samen met de Zusters 
en Broeders van Glorieux opnieuw een hartverwarmend doel uitgekozen: 

‘Het Ouderen project van de Broeders in Ethiopië’.  
 

De ‘Stichting Goede Werken Glorieux’ te 
Eindhoven verleent sinds 2009 financiële steun 

aan kwetsbare ouderen in Addis Abeba, de 
hoofdstad van Ethiopië.  

De ongeveer 100, veelal dakloze, ouderen 
van het 'Elderly People Support Project' 

hebben allemaal hun eigen verhaal. 
Sommigen waren ooit zelfstandig maar 

kregen te maken met de gevolgen van 

droogte of ziekte. Anderen raakten door de 
oorlog met Eritrea of door stom toeval van 

hun familie gescheiden. En in Ethiopië zijn er nog steeds nauwelijks voorzie-
ningen. Gevolg is dat deze ouderen, zeker degenen met een laag inkomen, 

op straat kunnen belanden.  
 

Het EPS Project wordt begeleid door zeven medewerkers, waaronder twee 
Ethiopische Broeders van de bekende ‘Congregatie Broeders van Onze Lieve 

Vrouwe van Lourdes’, die ook op Glorieux wonen. 
De ouderen kunnen zes dagen per week een warme maaltijd nuttigen (dag 

7 eet men bij de moskee of de kerk); ze kunnen douchen, hun kleding 
wassen, krijgen schoeisel kledij, dekens, toiletartikelen en gratis eenvou-

dige medische hulp. In gesprekken geven de broeders aandacht aan de 
mentale gezondheid. Kortom, er wordt aan alles gedacht. Met dit project 

helpt men deze kwetsbare ouderen en probeert hen daarbij een beter 

gevoel van eigenwaarde te geven. 
Voor uitgebreidere informatie over dit werk van de Broeders in Ethiopië mag 

u altijd op zondag Broeder Jan van der Steen aanspreken. Of kijk op: 
https://www.goedewerkenglorieux.nl/ouderenproject.htm 

 
Nawoordje van onze werkgroep Solidariteit  

Beste Vrienden van Augustinus Eindhoven, 
Dit levensreddende project spreekt voor zich. 

Daarom willen we het 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 ons ING 

rekeningnummer NL27.INGB.0007.5262.49 ten 
name van Stichting Geloofsgemeenschap 

Augustinus onder vermelding van “Vastenactie 2022”. 

 

https://www.goedewerkenglorieux.nl/ouderenproject.htm
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LENTE: 'Spring'-time, -Ups en -Downs 

  
De lente lokt ons extra naar buiten. Hoezee: cultuur-, en horeca-vertierelier 
weer toegestaan. Maar niet iedereen verheugt zich.... 

Locatie station Nijmegen. Op de borden en door 
de speaker: Aanrijding; geen treinen op het 

traject Wolfheze/Driebergen. Het geldt voor 
alles over de rails richting Utrecht, de stad van 

mijn reisdoel die dinsdag in januari, één etmaal 
na Black Monday. Dan wordt -met slechts een 

korte omweg- de route via Den Bosch 
aangeraden, door mij al zo gepland. Het is 

namelijk nogal eens mis rond Wolfheze met de kliniek voor mentaal 
overbelasten. Te dicht bij het station. Ooit vast goed bedoeld, maar dubbel 

riskant voor zekere duistere plannen.... 
In de eerste trein zette een onbekende dame haar bagage in het rek vlak bij 

mijn zitplek, 1e klas. Iets later ontdekte zij de vergissing, met kaartje 2e 
klasse. Daar was echter weinig ruimte voor haar spullen. Ik zag haar aarzeling 

en riep: 'Laat maar hier, ik let wel op.’ Den Bosch naderend kwam ze de lading 
dankbaar ophalen. ‘Kleine moeite,’ zei ik, ‘u zou het voor mij ook doen.’ Naar 
de uitgang schuifelend benoemde zij die aanrijding. Voor ons beiden was de 

vermoedelijke oorzaak helder: een zelfdoding. 
‘Er is te mager begrip voor mensen-in-zielennood. En dan de bezuinigingen, 

lange wachttijden in de GGZ. We raken wellicht te ver verwijderd van de bron 
met kleine of hoofdletter.’ Mee eens. ’Ik heb gelukkig wel steun aan religie’. Dat 

werd ook herkend. 
 

Te Oeteldonk overgestapt was in het aansluitende voertuig tenminste één 
persoon echter verre van integer. ‘Al WEER gedonder met de treinen’, zei die 

figuur, mobiel babbelend. Zeker zeven personen kon deze luid geloosde klacht 
niet zijn ontgaan. Vanaf drie coupés verderop probeerde ik de spreekster (leek 

een vrouwenstem) te lokaliseren. En liep na enig intern beraad die kant op. 
‘Bent u degene die mopperde over de vertraging?’ Nee, zij niet, maar ze keek 

wel even betrokken op. Toen gokte ik op de dame tegenover haar. Die 
schutterde wat onverstaanbaars naar iemand In The Middle Of Nowhere via net 
zo'n apparaat. ‘Hoe dan ook,’ vervolgde ik mijn betoog, ‘bijna altijd betreft dit 

het trieste einde van levensmoede personen. De NS kan dit al helemaal niet 
helpen. In totaal vijf à zes per dag in Nederland, met drie maal zoveel 

pogingen.’ Inwendig bibberend ging ik nog verder: ‘Zelf ben ik overigens 
eveneens nabestaande.’ Stilte alom. De eerst aangesprokene vervolgde haar 

bel-actie maar stak tevens steunend haar duim op en fluisterde 'twee' . Dit 
werd kort daarna verhelderd. 

Richting uitgang dankte ik voor haar begrip; mij verstaanbaar makend voor 
zeker zeven -wederom zwijgende, deels andere- medereizigers. De vriendelijke 

Lady liep vervolgens op het perron -vast niet toevallig- dezelfde kant op. En 
hield me staande; ‘Mevrouw, nog even deze aanvulling. Ik werk in de 

hulpverlening. Vorige week waren het er twee van mijn afdeling, Ook middels 
die sprong op het spoor’. We wensten elkaar alle sterkte. Onze wegen 

scheidden; onze harten ervoeren balsem op oude en recentere wonden. 
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Tegen 12.50 uur -zo bleek in de stationstraverse- waren al snel- en stopbussen 
geregeld. Pas na ruim vier uur (er moet veel worden ondernomen bij zo'n 

drama) waren de mutaties in de dienstregeling geheel verdwenen. Zo beslist 
niet de ellende die betrokkenen nu hadden vernomen -of welk zuur bericht nog 

naar hen onderweg was... 
 

Vaker maak ik als trouwe treingast deze 
verdrietige oorzaak van verstoringen mee. 

En nog vóór mijn 20ste was er -elders, 
dezelfde keuze, andere methode- het 

tragische verlies van een eerstelijns verwant. 
Vandaag triggerde het opnieuw, omdat 

iemand uit eigen kring -decennia later- juist 
in vermelde regio dezelfde fatale stap nam. 
Binnen een scala van medeoorzaken kan 

uitzichtloosheid bitter doen ont-sporen. 
Mede door corona is het aantal suïcidanten 

onder jongeren tot 30 jaar zelfs met 15% 
gestegen. 

 
Mijn afspraak had verder een vrolijk verloop. Tussendoor zond ik 

schietgebedjes naar Boven. De mensen van voorbij, zijn in het Licht, zijn vrij. 
Ironisch genoeg is juist de lente, met toenemend licht, statistisch een 

topperiode. Suïcide-nabestaanden dragen schrijnende littekens mee. Treed 
hen, zoals Engelen ons voorleven, vrij van oordeel en milder-dan-mild 

tegemoet. Geen idee wat te zeggen? Meld dan tenminste dat je er eigenlijk 
geen raad mee weet. Die ½ minuut eerlijke aandacht -liever langer- is altijd 

beter dan integraal wegkijken. In Volzin/2003 verwoordde Carel ter Linden uit 
de praktijk het manco van RatRace-haast en vluchtige troost. Iemand vroeg: 
‘Hoe gaat het met je?’ Het antwoord luidde: ‘Dat hangt er van af hoeveel tijd 

u heeft...’. 
Een week later zagen we Over Mijn Lijk. Terminaal zieke jongeren, die juist 

dolgraag méér tijd van leven wensen, praten openlijk over hun naderende 
einde -en welke Bucketlist ze nog realiseren. Patrick van 32 jaar, gelukkig 

getrouwd, werd helaas getroffen door ongeneselijke darmkanker. We zien hem 
met vrienden de eigen doodskist timmeren. En heel verrassend is zijn drive-in 

doop. Want in eerdere afleveringen kwam dat aspect niet ter sprake. Wel droeg 
hij een ketting met kruisje om de hals. Maar dat verwijst niet altijd naar 

praktijk-Christendom. Presentator Tim Hofman vraagt naar zijn motivatie. Hij 
getuigt dat hij het zonder geloof niet gered zou hebben. 

 
Vanwege het virus beleefde een kring van betrokkenen in hun vierwielers het 

ingekorte ritueel mee. Zij lieten ballonnen op, klapten en feliciteerden hem. 
Stilletjes hoop ik dat zwaar depressieve medemensen deze serie volgen en zich 

daardoor opnieuw bezinnen over die bittere stap, misschien tevens (weer) op 
zoek naar kracht van onze Schepper. Give me that old time religion; it's good 
enough for me. 

 
AMBRIËLLA 
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De Mattheüs Passie van J.S. Bach 

Luisteren – lezen – overwegen 

 

Spreker: Leon Teubner 
Glorieux  Eindhoven 

Donderdag  10, 17, 31 maart en 
7 april 2022 

tijd:  15.00u tot 16.30u 

TOEGANG GRATIS! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Hoe is het mogelijk dat de Mattheüs Passie 
van J.S. Bach zoveel mensen diep blijft 

raken? Misschien wel omdat ze troost en 
bemoediging ervaren in de prachtige 

muziek van de recitatieven, aria’s en koralen. De Mattheüs Passie geeft 

echter ook te denken. De gezongen teksten, als commentaar geschreven 
op het evangelie, zijn de moeite waard om te overwegen voor ons eigen 

leven.  
We zullen luisteren naar gedeelten van de prachtige muziek van de Passie 

en vooral die teksten overwegen waarin Petrus en de leerlingen centraal 
staan. In hen kunnen we onszelf herkennen in het verlangen om Christus 

na te volgen, en waarin ook wij tekortschieten. Maar ook zullen we horen 
dat God ons daarbij nooit laat vallen. 

Bach weet in zijn muzikale vertolking van de Passie een geestelijk ruimte 
te openen, waarin de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken, waarin 

de muziek én de teksten ons troost en bemoediging willen geven in ons 
concrete leven hier en nu.  
 

Opgave deelname bij: 
Jacques de Klerk   jdeklerk1946@gmail.com of tel 0650237483 

Marleen Kremers   marleen_kremers13@hotmail.com 
 

Bezinning en Spiritualiteit 

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

Leon Teubner is emeritus-pastor 

van de Titus Brandsmaparochie 

te Oss, geassocieerd lid van de 

Karmelorde, en als medewerker 

verbonden aan het Titus 

Brandsma Instituut. 
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Bijzondere augustijnen op Nederlandse bodem (4) 

 
Deze aflevering is gewijd aan Thomas Rodr, een augustijn op maar niet van 
Nederlandse bodem. Dit artikel is grotendeels gebaseerd op krantenartikelen. 

  

Een kunstenaar die zijn eigen weg ging 
 

Afkomst en opleiding 
Vladimir Rodr werd op 15 augustus 1927 geboren in Slovec, een vijfhonderd 

inwoners tellend gehucht ten noordwesten van Praag. De jeugd van 
Vladimir werd getekend door de vroege dood van zijn moeder, de 

verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Als 
vijftienjarige was hij dwangarbeider van de nazi’s en daarna betrokken bij 

de partizanenstrijd.1  In 1946, direct na zijn middelbare school, begon hij 
zijn noviciaat bij de augustijnen. Nadat de communisten in 1948 de macht 

overnamen in Tsjecho-Slowakije, vluchtte Vladimir naar Nederland en 
klopte aan in Mariënhage. De naam Vladimir verruilde hij voor Thomas en 

hij vervolgde zijn priesteropleiding in Eindhoven en Nijmegen. Op 19 maart 
1953 werd hij in Culemborg samen met tien andere augustijnen door Mgr. 

Van Lierde tot priester gewijd. 
 

 
 

Een artistiek talent 
Na zijn wijding werkte Thomas in Woensel, onder de asocialen zoals hij het 

zelf noemde, en verzorgde daar jeugdclubs. Daarna was hij werkzaam in 
het Labrehuis in Nijmegen, een door de augustijnen geleide instelling voor 

de opvang van dakloze mannen. Thomas vond de weg naar een 
beeldhouwersatelier en spoedig bleek dat hij artistieke aanleg had.2 De 

Ordeleiding aarzelde niet lang en gaf de jonge augustijn de mogelijkheid -
of misschien beter gezegd, de opdracht- om zijn aanleg door studie tot 

 
1 Augustijns Forum juni 2011 
2 Algemeen Handelsblad van 24 juli 1963 

Priesterwijding 

in 1953 in 

Culemborg. 

Bij de rode pijl 

Thomas Rodr. 

(Bron: 

Barbara en de 

Augustijnen, 

1996 

Culemborg 

pag 141). 
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ontplooiing te brengen. Het was tegen wil en dank dat hij beeldhouwer 
werd. In een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad in 1978 zei hij zelf 

hierover dat de provinciaal hem in deze richting stuurde: Thomas, wanneer 

je terug wilt naar je geboortegrond, zul je meer in je knapzak moeten 
hebben dan je priesterambt alleen. Want, stel je voor, het zou best eens 

kunnen zijn dat je in Tsjecho-Slowakije niet als priester werkzaam kan zijn. 
Daarom moet je een vak hebben. Thomas vond het vreselijk. Ik zag er 

werkelijk niets in, zegt hij in hetzelfde vraaggesprek. Ook al omdat ik geen 
enkele vooropleiding in die richting had. Ik kon niets. Van willen was geen 

sprake.3 
 

Thomas werd student aan de Jan van Eyck-academie in Maastricht. 
Gedurende vijf jaar worstelde hij zich door de opleiding heen en in 1963 

studeerde hij cum laude af. In deze periode woonde hij in het klooster van 
de Broeders van Onbevlekte Ontvangenis De Beyart in de Brusselsestraat.4  

 
Pater Rodr maakte honderden, misschien wel 

duizenden kunstwerken in zijn grote atelier 

bij het Thomascollege in Venlo. De formaten 
varieerden van klein tot groot en hij maakte 

gebruik van vele materiaal-soorten. Hij 
exposeerde op talloze plaatsen in binnen- en 

buitenland en bereisde vele landen, met 
uitzondering van de landen achter het ijzeren 

gordijn. Zijn vaderland zag hij nooit terug. In 
1979 kreeg Thomas van de Communistische 

Partij Nederland de vraag of hij voor hun 
partijcongres wilde exposeren. De partij 

lokte hem met het vooruitzicht dat hij dan in 
de toekomst misschien ook in commu-

nistische landen zou kunnen exposeren. De 
augustijn heeft op dit verzoek niet eens 

antwoord gegeven.5  

 
Gemengde gevoelens 

Als buitenstaander ben je geneigd te denken dat iemand die zo’n geweldige 
productiviteit aan de dag legt, zich gelukkig voelt daarbij. Voor Thomas gold 

dit blijkbaar niet. In het eerder aangehaalde vraaggesprek met het 
Algemeen Dagblad zegt hij hierover: Ja, liever, veel liever zou ik iets anders 

doen. Heb je je ooit verdiept in wat een kunstenaar is? Dat is iemand die 
het fijn vindt om mooie dingen te maken. Een geluksvogel die vreselijk veel 

plezier aan zijn arbeid beleeft. Maar ik, …. Ik ben net als Jeremias die door 
God geroepen werd om te gaan prediken. Jeremias zag daar geen brood in, 

kon ook niet best praten, maar toch moest hij. Mijn hele kunstenaarschap, 

 
3 Algemeen Dagblad 18 maart 1978 
4 Volkskrant van 31 juli 1963 
5 Telegraaf van 19 mei 1979 



24 
 

het is een kwestie van mijn zenuwen. Elke keer opnieuw kan ik enkel 
scheppen wanneer ik niet meer op mijn benen kan staan. Het is een 

tweestrijd die al jaren duurt. Het kunstenaar zijn is een straf die ik mezelf 

heb opgelegd. Elke keer begin je weer, nooit ben je tevreden met het 
resultaat en toch ga je verder. Even verder op zegt de beeldhouwer dat hij 

wel eens een avond voor de televisie zou willen zitten, maar dat hem dat 
eenvoudigweg niet lukt. Steeds weer wordt ik naar mijn atelier getrokken.  

 
Thomas Rodr als medebroeder 

Pater Rodr was binnen de orde een buitenbeentje op het gebied van zijn 
werk maar ook als persoon. Door zijn afkomst en zijn talent werd hij door 

de Ordeleiding niet voorbestemd voor een van de traditionele werkvelden 
van de Nederlandse augustijnen -pastoraat, onderwijs of missie- maar 

kreeg hij de opdracht om een kunstenaarsopleiding te volgen. Als 
persoonlijkheid manifesteerde hij zich ook wat anders dan zijn gemiddelde 

medebroeder. Zijn traumatische jeugdervaringen zullen daar zeker debet 
aan zijn geweest. 

 

In de gedachtenisrede die de toenmalige provinciaal Paul Clement uitsprak 
tijdens de uitvaartplechtigheid in 2011 van Thomas Rodr werd de 

overledene omschreven als een man met twee zielen in één borst. Twee 
geesten in één hoofd. In hem waren de kunstenaar en de priester. Ze waren 

getrouwd, vulden elkaar aan, zaten elkaar dwars maar waren 
onlosmakelijk. Thomas was wars van theorieën en vooral praktisch. Hij 

dacht, leefde, geloofde en was er voor anderen en voor de kunst met zijn 
handen. Zijn hele leven heeft hij moeite gehad met het Nederlands, dat hij 

slecht verstond en waarin hij zich moeilijk verstaanbaar maakte. Hij was 
een felle man van uitersten die tussen ons, meer gelijkmatigen, moest 

leven, een man die als het ware binnenstebuiten leefde. Hij was zeer 
gevoelig voor wat er om hem heen gebeurde en voor wat er in mensen en 

Gods schepping omging, en daardoor was hij ook snel kwetsbaar.6  
Louis Mulder zegt over hem: Thomas heb ik meegemaakt in Venlo toen ik 

daar prior was van 1990 tot 1994 en daarna in Mariënhage toen het hele 

convent Venlo daar naar toe verhuisde. Thomas was een wonderlijk heer; 
ging zijn eigen weg maar kon de gemeenschap van medebroeders ook niet 

missen. Hij was zo gezegd een medebroeder met gebruiksaanwijzing. Maar 
misschien zijn wij allen dat ook wel! 

 
Werken 

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, heeft Thomas Rodr een 
buitengewoon productief leven geleid. Zijn scheppingen, zowel religieus als 

profaan werk, zijn nog op veel plaatsen in Nederland te zien. Voorbeelden 
hiervan zijn het beeld van Mendel in Haarlem7, de pui van de juwelier 

Citroen in Amsterdam en het grafmonument op de kerkhof van Mariënhage. 

 
6 Augustijns Forum juni 2011 
7 Gregor Mendel, een Tsjechische augustijn die baanbrekend wetenschappelijk onderzoek heeft verricht op het 
gebied van genetica. 
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Als u geïnteresseerd bent, kunt u op de Wikipedia-pagina Thomas Rodr een 
groot aantal plaatsen vinden waar werk van Rodr te zien is. Hoewel ik een 

absolute leek ben op het gebied van kunst en cultuur, ben ik altijd getroffen 

geweest door het grafmonument van Mariënhage.    
 

Frans Savelkouls 
 

 
 

 
 

     
 
 

Gedachtenisprentje van Thomas Rodr.  

Rechts naast pater Thomas een beeld van een lezend meisje. Dit beeld heeft lang in de 

ontvangsthal van Mariënhage gestaan. Nu staat het in de refter van het klooster op het 

Gagelboschplein. 

 
 
 

 

Een augustijn neemt afscheid om 

zich in de hemel bij zijn overleden 

medebroeders te voegen.  

(Foto’s Hans Nohlmanns) 
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Paus roept op om wapens te laten zwijgen en 

vraagt humanitaire corridors 

Paus Franciscus heeft op zondag 27 februari vandaag opgeroepen "dat de 
wapens zouden zwijgen" in Oekraïne. Hij gaf aan dat zijn hart breekt door 

wat er gebeurt in het land dat door Rusland wordt aangevallen. 

Inval Oekraïne - Paus roept op om wapens te laten zwijgen en vraagt humanitaire corridors © belga 

"Dat de wapens mogen zwijgen", zei hij tijdens zijn zondagsgebed op het 

Sint-Pietersplein in Rome. "God steunt zij die vrede willen, niet zij die zich 

tot geweld richten." De paus vroeg ook de dringende opening van 
humanitaire corridors zodat vluchtelingen het land kunnen verlaten. "Ik 

denk aan oudere mensen, aan iedereen die momenteel onderdak zoekt, aan 
mama's die met hun kinderen zijn gevlucht. Het zijn zusters en broers voor 

wie we humanitaire corridors moeten openen en hen verwelkomen." Meer 
dan 368.000 Oekraïners vluchtten al naar de buurlanden. Polen, dat voor 

de Russische invasie reeds onderdak bood aan 1,5 miljoen Oekraïners en 
sinds het begin van de inval zijn openlijke steun voor Oekraïne heeft 

uitgesproken, krijgt het grootste deel van de vluchtelingen binnen.  

Bron: www.knack.be 

 

 

http://www.knack.be/
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Ga jij nog naar de kerk? 
 

Over de dwaasheid van het geloof 
 

Op de bijeenkomst van de Kleine Geloofsgemeenschappen op 12 maart zal 
Frank Bosman de aanwezigen tijdens hun gespreksronden opschudden om 

zich niet te schamen voor hun specifieke rol als ‘dwazen omwille van 

Christus’. Ik heb dit zelf in het najaar meegemaakt tijdens een symposium 
in de abdij van Berne Heeswijk voor religieuzen en hun aanhang. 

 
 

De Kerk op haar retour 
Frank Bosman is een spraakmakende cultuurtheoloog aan de Theologische 

Hogeschool in Tilburg. In zijn boek De eeuwige nar (Berne Media 2021) 
schetst hij hoe de kerk op haar retour is: roepingen tot het religieuze leven 

zijn schaars, kerken lopen leeg, kloostergebouwen worden afgestoten en de 
maatschappelijke impact van de kerk op het seculiere is beperkt tot enkele 

exoten ‘die in de nationale talkshows worden gereduceerd tot interessante 
maar irrelevante ‘gekkies’, die kennelijk nog niet in het heden zijn gear-

riveerd.’ Het christendom als vanzelfsprekende basis van de Nederlandse 
natie en de maatschappelijke dominantie van de verschillende christelijke 

kerken is verdwenen en komt nooit meer terug. Hoe kunnen we dan wel 

nadenken over de toekomst van het de kerk en het christelijke leven? Een  
strijd aangaan met de seculariteit? Dat zal een verloren strijd zijn, omdat 

de wind van de geschiedenis zich niet laat ombuigen. Wat dan? Wat is dan 
‘nog’ –o, gruwel van een woord!- de rol van geloofsgemeenschappen in 

Nederland? Is er nog wel een toekomst of zijn we er eigenlijk gewoon klaar 
mee, maar zijn we niet bereid dat hardop te zeggen? Ben je niet knettergek 

om je in deze tijd nog te verbinden aan een relikwie uit een overwonnen 
verleden, je te verbinden aan een kerk met haar achterhaalde regeltjes, 

opdringerige moraal en ongeloofwaardige verhalen over doden die weer 
levend worden? 

 
De gelovige als dwaas 

Knettergek zijn ze, de gelovigen en religieuzen die zich in deze tijd 
verbinden aan kerk en klooster. En precies dáárin, zo betoogt Bosman, ligt 

onze hoop verborgen. Veel zijn het er niet meer die gedoopt worden en/of 

intreden. Maar de enkelingen die we overhouden zullen meer en meer 
worden beschouwd als dwazen, die omwille van hun malle geloof in een 

geïncarneerde God, weerspannig en reactionair tegen elke maatschap-
pelijke stroom zullen blijven inzwemmen. Wat Paulus twee millennia 

geleden zei, is nu misschien actueler dan ooit: 
‘De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 

maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend 
en voor heidenen dwaas.’ (1 Korintiërs 1, 22-23) 
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Wie beschimpt wordt vanwege zijn dwaasheid vindt een bondgenoot in 
Jezus. Hij bespotte en werd bespot. Hij zette de hoge heren in hun hemd, 

zij spijkerden hem aan een kruis. Door de eeuwen heen kan zijn 

bondgenootschap je het leven kosten. In de beschermde omgeving van 
Nederland en West-Europa hoeven we niet te vrezen voor ons christen-zijn. 

Maar tegelijkertijd nemen veel mensen je niet meer serieus als je zegt 
achter de leer van een rabbijn van 2000 jaar geleden te staan. Het is een 

dwaasheid die je hier niet meer met je leven betaalt, maar met je sociale 
acceptatie. 

 
Oproep  

Het hele betoog van Bosman (in zijn boek en in de voordracht die ik 
meemaakte) is een uitdaging aan religieuzen en gelovigen om het beeld dat 

de wereld van je heeft –dwaas, achterhaald-  te omarmen en om te draaien. 
Het is niet je veroordeling maar je roeping. De positie van de dwaas, de 

nar, geeft je een ongekende bewegingsvrijheid om te worden wie je bent, 
juist in onze tijd. Het bevrijdt je om je helemaal vrij te maken voor het werk 

aan Gods koninkrijk op aarde. Graag eindig ik dit artikel met zijn bewogen 

oproep aan religieuzen, dus ook aan allen die geloven, die proberen te 
geloven in God, in de wereld en in elkaar. ‘Ik weet dat u zich zorgen maakt, 

over de wereld die in brand staat, de planeet die zucht onder misbruik, 
mensen die huilen om een Godgeklaagde onrechtvaardigheid. Ik weet dat 

u zich zorgen maakt over de kerk in Nederland, niet zozeer over de 
gebouwen die gesloten worden, maar over de mensen die steeds minder de 

weg weten te vinden naar een leven dat u als het uwe gekozen hebt. (…..) 
Maar ik verbied u zelfmoord te plegen! Ik verbied u uw heilige roeping tot 

dwaas omwille van Christus op te geven. Ik vermaan u uw kracht niet te 
zien in aantallen novicen of de populariteit van uw gastenverblijf. Zolang u 

een teken van tegenspraak bent en blijft, is uw rol niet uitgespeeld. Zolang 
de laatste monnik nog zijn koorgebed bidt, dat niemand hoort, zolang de 

laatste kluizenares nog haar kaarsen brandt, die door niemand worden 
gezien, zolang de laatste zuster op pad gaat in het duister op zoek naar die 

arme in wie zij Christus zelf herkent, zolang blijft u getuigen van de koning 

der dwazen. Zolang er nog één van u in leven is, is de vlam van de 
dwaasheid niet gedoofd. En totdat Hij komt, bid voor ons, bid voor ons die 

de werkelijke dwazen zijn. Omwille van Christus. Hou het vol, in Godsnaam. 
Ook al blijft er maar één over, laat die ene overblijven en getuigen van de 

dwaasheid die bevrijdt.’ 
 

Joost Koopmans osa 

 


