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JOOST KOOPMANS VEERTIG JAAR PRIESTER 

 
Vandaag, 1 december 2013, is het precies veertig jaar geleden dat pater 

Joost Koopmans, rector van de Augustijnenkerk te Eindhoven, in deze 
kerk door Mgr. Jan Bluyssen tot priester werd gewijd. 

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit wordt deze extra editie van de 
Kerk-Krant uitgegeven. In dit nummer laat de redactie een aantal mensen 

aan het woord die een speciale band met Joost hebben. De schrijvers 
geven ieder op eigen wijze uitdrukking aan zijn of haar gevoelens ten 

aanzien van Joost en belichten daarmee vele kanten van zijn bijzondere 
persoonlijkheid. 

De redactie van de Kerk-Krant feliciteert Joost van harte met zijn jubileum 
en wenst hem nog vele mooie en gezonde jaren toe te midden van zijn 

medebroeders, familie en de gemeenschap van de Augustijnenkerk! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERK-KRANT 
AUGUSTIJNENKERK  EINDHOVEN 

Extra Editie                            1 december 2013                                                                    
 

 



2 
 

COLOFON 

 
Doelstelling 
De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-
Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er 

in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als 
bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van 

de gemeenschap onderling anderzijds.   
De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en 

andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de 
Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken. 

De Kerk-Krant verschijnt maandelijks, met uitzondering van de maand 

augustus. 
 

Redactie  
Joost Koopmans 

Jacinta Speijer 
Dolf van der Linden 

Frans Savelkouls 
 

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

Web-site Augustijnenkerk 
www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 
 

Adres Augustijnenkerk 
p/a Klooster Mariënhage 
Augustijnendreef 15 

5611CR Eindhoven 
Rector: pater Joost Koopmans OSA 

Telefoon: 06-53362781  
 

Bankrekening Augustijnenkerk 
ING 108 57 90 ten name van Augustijnenklooster Mariënhage Eindhoven 
onder vermelding Paterskerk of Augustijnenkerk. 

IBAN: NL 35 INGB 0001 085790 
BIC: INGBNL2A 

 
Elektronische toezending 
Indien u prijsstelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve 

u dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie.   
 
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 bijdragen. 
  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Heilig-Hartkerk.jpg
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Een robijnen feest 
 

Een hartelijke felicitatie met dit robijnen jubileum is zeker op zijn plaats.  

 
De robijn werd van oudsher beschouwd als de levenssteen, die het hart versterkt 

en kracht teruggeeft. Dat geldt zeker voor Joost, die altijd dicht bij mensen heeft 
willen zijn, hen heeft willen polijsten opdat ze weer of meer zouden gaan 

schitteren, hun hun kracht heeft willen teruggeven en hun hart versterken.  
 

Negenendertig jaar trouwe dienst aan Nijmegen zou de 

indruk kunnen wekken dat alles heel rustig en stabiel is 
verlopen. Maar je zou ook kunnen denken aan ‘de veertig 

min één’: zo erg is het mijns inziens niet geweest, maar er 

zijn wél heel wat stormen over Joost heengegaan, die hij – 
buigzaam, maar niet bibberend! – als een riet heeft 

doorstaan. ‘Men’ heeft hem willen modelleren tot een 
rompstand die niet de zijne was. Maar hij heeft zich steeds 

weer opgericht en naar de zon gekeerd. 
 

Daarbij verstaat hij de kunst om zich steeds weer te omgeven met krachtige 

mensen, die zijn talenten aanvulden. Daardoor heeft hij op de allereerste plaats de 
herder kunnen blijven, die hij graag is. Zijn sterkte daarbij is níet dat hij ‘de 

schapen’ vóórging op de weg naar buiten, maar dat hij hen met originele rituelen 
en woorden die ‘de kunst van het weglaten’ toonden, ín een aan de schapen 

aangepaste stal van de kerk uitnodigde. 
 

Denk niet dat hij zich alleen maar ‘horizontaal’ voortbewoog: bij dit alles cirkelt hij 
om het geheim dat ieder mens op zijn of haar unieke manier is en dat we met zo’n 

vaag en veel te multi-interpretabel woord “God” noemen. Samen met ons, 
Augustijnen, en veel anderen is Joost voortdurend op zoek naar Hem. En dat als 

een prettige en soms uitdagende medebroeder, die welbewust voor een 

gemeenschap is blijven kiezen, waarin hij zichzelf op steeds nieuwe manieren kwijt 
kan. 

 
Hij durft zich ook in een kwetsbare positie (met de mogelijkheid van kritiek van 

alle kanten) te begeven, maar zijn diepste intentie mag je nooit vergeten te 
zoeken. Ook daarin is hij een ‘voorganger’. Hoe hoop ik dat hij dat nog een flink 

aantal jaren mag blijven en onze Augustijnenkerkgemeenschap dóór deze 
moeilijke jaren heen mag loodsen als een inspiratiebron voor velen, die geen idee 

hebben wat een open kerkgemeenschap kan beteken voor individuele personen en 
de samenleving van Eindhoven.  

  
Van harte wens ik hem (opnieuw!) een inspirerend feest toe, omgeven door 

mensen die hem ook hierná vérder willen dragen. 
 

 

Paul Clement o.s.a., prior-provinciaal 
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“Joost Koopmans als sleutelgat” 

 
door Chris Dijkhuis 

 
Op zondag 27 januari 2013 bij het afscheid van Joost, uitgerekend op zijn 69ste 

verjaardag, heb ik in de zaal van de Boskapel te Nijmegen onderstaande toespraak 

mogen houden. Wanneer u, lezer, de indruk krijgt dat de Boskapel een zwaar offer 
heeft moeten brengen met het afstaan van Joost aan de Paterskerk, dan is dat 

volkomen juist, maar dat is tegelijk tekenend voor de warmhartige en inspirerende 
man die Joost is. Wees zuinig op hem en houd hem in ere! 

 
Dames en heren en met name één heer, wat heet, zeer eerwaarde heer zelfs, 

reverendissime domine, reverendissime pater mag ook, maar… in de wandeling heel 
gewoon: Joost. 

Als ik mijn referaat een titel mag geven, dan luidt die: Joost Koopmans als sleutelgat. 
 

Het referaat bestaat uit twee delen. Deel 1 het sleutelgat. Deel 2 Joost.  
 

Wie in onze regio het begrip zeven heuvelen hoort vallen, denkt waarschijnlijk meteen 
aan Groesbeek, zeker als de spreker daar nog woont ook. Wie wat verder kijkt, ziet, 

maar daar heb je wel een bovennatuurlijk goede verrekijker voor nodig … Rome. 

 
Rome, gebouwd op zeven heuvelen. Eén ligt er aan de westkant van de Tiber: de 

Janiculus; aan de oostkant liggen de overige zes.  
Een daarvan is de Aventinus, Italiaans Aventino, vernederlandst Aventijn. Als je over 

die heuvel richting Tiber loopt, kom je eerst langs een park waar soms al in februari de 
sinaasappels van de bomen vallen. Dan volgt de Santa Sabina met een fraai 

gerestaureerd middeleeuws interieur en een 15e-eeuwse deur van cipressenhout met 
onder meer een afbeelding van de doortocht van de joden door de Rode Zee, waar het 

hoofd van de farao ooit veranderd is in dat van Napoleon. Vervolgens kom je langs de 
Sant’ Alessio met binnen de trap van het ouderlijk huis van de H. Alexius waar hij door 

niemand herkend, als bedelaar leefde en stierf. Buiten krijgen zwervers elke middag 
een warme maaltijd aangeboden. 

De wandeling eindigt op nummer 3 bij de Priorij van de Ridders van Malta.  
De poort naar de tuin ervan heeft het beroemdste sleutelgat ter wereld. In alle gidsen 

en gidsjes wordt het beschreven. Kijk er door en je weet niet wat je ziet: een laantje 

dat je op het eind verrast met in een groene omlijsting een prachtig gezicht op de Sint 
Pieter en wel op de koepel van Michelangelo. 

Je mag hier werkelijk van perspectief spreken. Die term eerst maar taalkundig bezien. 
Perspectief is opgebouwd uit twee Latijnse woorden: ‘per’ betekent door en ‘spicere’ 

betekent zien.  
Samen iets als doorkijk. Een verwant woord in negatieve zin is tunnelvisie. Ik geef grif 

toe dat tunnelvisie en het Vaticaan na Johannes XXIII makkelijk in één adem te 
noemen zijn, maar laat mij deze feestelijke dag niet bederven met een dissonant.  
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Een verwant bééld geven we in ons mooie Nederlands helaas 
vrijwel altijd aan met het Engelse ‘eye…opener’. Dit is niet te 

vertalen met ‘ik kurkentrekker’, maar volgens van Dale met 
‘blikopener’… (dat ligt dan weer tegen de kurkentrekker aan) of 

beter ‘oogopener’ en ‘openbaring’. 
 

Als ik terugdenk aan de Boskapel van zondag 30 november 
2003, mijn eerste zondag aan de Graafseweg, en aan mijn 

aanmeldingsgesprek met Joost op 14 januari 2004, dan kan ik 
zonder enige aarzeling verklaren dat Joost voor mij een 

‘eyeopener’ is geweest en wel in openbarende zin.  
 
 

 
Chris Dijkhuis 

Ik denk dat veel Boskapellers die tijdens het rectoraat van Joost onze Augustijnse 

gemeenschap zijn komen versterken, zich hier iets bij voor kunnen stellen.  
Toen na Johannes XXIII, te beginnen met Paulus VI, de frisse wind met het sluiten van 

alle kerkramen tot een benauwende sfeer was verworden, was ikzelf langzamerhand al 
mijn bezieling verloren.  

 

Tussen 1963 en 2003 liggen voor mij 40 jaar van groeiende onverschilligheid.  
Dat ik na vier decennia op mijn 63ste bij de Boskapel ben beland en daar Joost tegen 

ben gekomen, beschouw ik als een godsgeschenk én een godsbewijs tegelijk. Er ging 
voor mij een wereld open toen ik op 1 februari 2004 het ‘Eert God in elkaar’ uit de 

regel van Augustinus door Joost als volgt hoorde vertalen: “God is de mogelijkheid die 
elke mens in zich heeft, een liefde zonder dat daar iets tegenover staat.” Ik begon 

enigszins te begrijpen wat Hermann Hesse (wie kent hem nog uit de 70-er 
hippiejaren?) bedoelde met zijn definitie van God: “De boven alle beelden en 

veelvormigheden verheven ondeelbare geest”. 

 
Ik verstout me te zeggen dat Joost en ik het een en ander gemeen hebben. Beide 

watermannen, ik van de 21ste januari Agnes, Joost van de 27ste Angela de Merici, maar 
wat beter bij Joost past: de overbrenging naar Constantinopel van het gebeente van 

Johannes Chrysostomus. Chrysostomus, de gouden mond. Joost de bevlogen 
predikant. Toeval?  

Ik van 1940, vlak voor de oorlog, Joost van 1944 (strikt genomen nog een snotneus 
dus, jongste Augustijn), Joost van vlak voor de bevrijding. Mijn grootvader was wever, 

die van Joost ook. We groeiden op in een groot katholiek gezin, zo veilig als wat, er 
kon je niets gebeuren. De narigheid was DAT er dan ook niets gebeurde. 

 
Ik had (met de woorden van mijn broer) als kind last van priesterroeping, maar na 4 

jaar klein seminarie bleek dat toch niet het geval. Joost was een latere roeping, kwam 
na Mulo en gymnasium eerst in Gennep als novice bij de Orde van de Heilige Geest en 

na een jaar ongeveer op zijn 19e als ik het goed heb, kreeg Joost daar de geest naar 

de Augustijnen in Eindhoven te gaan. Op mijn 19e ging ik op de fiets in acht uur van 
Haaksbergen het land door om in Amsterdam klassieke talen te gaan studeren. Joost 

richtte zich op het pastoraat, ik op het onderwijs. Aan het eind van ons beider dagen 
kunnen we beide zeggen dat we beiden 1 van de 7 sacramenten hebben gemist, ik de 

priesterwijding, Joost het huwelijk. Ik voel me daar zeer wel bij.  
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Joost, ik schakel over van de derde naar de tweede persoon. Ik heb je in haast 10 jaar 
mogen leren kennen. Door omstandigheden hebben we met elkaar meer contact gehad 

dan dat van een doorsnee pastor met een doorsnee kerkganger die meent het licht 
terug gezien te hebben. Joost, je vertrekt grotendeels naar Eindhoven. Het is voor mij 

en veel anderen moeilijk wennen je niet meer dichtbij te weten. Ik denk dat aan jouw 
beslissing twee redenen ten grondslag liggen.  

In Eindhoven zie je een nieuwe uitdaging liggen. Met jouw charisma, ga je de jou eigen 
Augustijnse inspiratie in kerkelijk barre tijden op weer anderen overbrengen. Ik hoop 

dat je geen parel voor de zwijnen zult zijn. We laten je gaan als een soort missiepater. 

In plaats van naar de arme heidenkindertjes ga je naar de arme Bossche 
Bisdommertjes, onlangs nog verder geplaagd door een Tilburgse godshuisSchilder die 

een portrettengalerij wil openen van gelovigen die het verder wel geloven.   
Daarnaast speelt ook het gemis van je ordebroeders een rol. Je appartement aan de 

Rosa de Lima was een hele vooruitgang, vergeleken met je kamertje aan de 
Graafseweg, maar ondanks alle contacten geeft het leven in een klooster toch meer 

basis en warmte.  
 

We hebben aan je uitleg van je beslissing gemerkt dat je je de teleurstelling van velen 
heel goed bewust bent, maar met enige regelmaat zullen we je weer op ons Augustijnse 

nest terug zien. Bovendien…in geval van nood mag en moet iedereen dopen, maar in 
geval van nood kan men ook naar Eindhoven gaan, zelfs als… sinds 1959… fervente 

aanhanger van de enige echte voetbalkampioen Ajax. 
 

Joost, ik kan me je gevoel dat de herder zijn kudde toch gaat verlaten, goed 

voorstellen. Hoeveel overwegingen heb je niet met dit thema gemaakt? Ik denk dat we 
met de vondst die Ekkehard heet, een uiterst geruststellende opvolger hebben. Meer 

nog: we hebben zelfs een Duitse herder. Geboren in Worms. Hij staat hier, kan 
misschien wel anders, maar wil dat niet.  

 
Joost, op jou valt echter één ding wel degelijk aan te merken.  

 
Ondanks herhaalde waarschuwingen blijf je het woord adVENT uitspeken als ADvent. 

AANkomst in het Nederlands is wat anders dan het Latijnse adVENtus. Deze fout zij je 
hierbij vergeven want de klemtoon ADvent klinkt bij sleutelgat Joost net als 

PRACHTvent.  
 

Chris Dijkhuis 
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Frits Koopmans en Hanneke Koopmans- 

de Groot halen herinneringen op 
 

Frits Koopmans 
Uit het verleden heb ik niet zoveel over Joost te vertellen. In 1952 ging ik op 

twaalfjarige leeftijd als interne leerling naar de kweekschool bij de fraters in 
Goirle. Na twee jaar hield ik het daar voor gezien. Mijn ouders wisten niet zo 

goed wat ze met mij aan moesten. Op zondagen ging ik nogal eens naar de 
protestantse diensten in de Zomerstraat. Iets dat mijn ouders niet zo beviel. 

Ik werd daardoor ook steeds opstandiger en het bleek voor mij de beste keuze 
om bij de krijgsmacht te gaan. In 1955 ben ik bij de marine begonnen en later 

overgestapt naar de landmacht. Hierdoor had ik maar minimaal contact met 
Joost. Dat veranderde nadat Hanneke en ik weer terug waren in Nederland en 

Joost als augustijn van zich liet horen door een andere kijk op de kerk die 
volgens mij helemaal gestold leek te zijn in zijn eigen woorden. Er ontstond 

langzaam een goede verhouding en kon ik eindelijk eens met iemand in 

discussie gaan over vernieuwingen en veranderingen binnen de kerk.  
Hanneke en ik woonden inmiddels in Namibië waar we een school gesticht 

hadden voor weeskinderen. Na wat correspondentie met Joost in 2004 hebben 
we het besluit genomen om hier maandelijks een zondagsdienst te houden. 

Vanuit een opgegeven bijbeltekst organiseerden de pleegouders dan samen 
met de aan hen toevertrouwde kinderen een gezamenlijke dienst die steeds 

erg succesvol bleek te zijn. Vooral door hun betrokkenheid in zo’n dienst 
voelden allen dat als een verademing, ook al omdat zij in de plaatselijke kerk 

zich alleen maar als een opvulling zagen en dat alles misten. Later kwamen 
zelfs mensen van buiten naar onze diensten toe die soms wel een paar uur 

konden duren vanwege de prachtige opwekkingsliederen en de vredeswensen 
naar elkaar. 

 
Joost, bedankt voor je goede adviezen. Jammer genoeg zijn na ons vertrek 

deze goede gezinsinitiatieven verdwenen en is het weer.... rust roest 

geworden. 
 

Hanneke Koopmans-De Groot 
Ik kwam voor het eerst in 1957 met Joost in contact. In 1961 ging ik met Frits 

in Ede wonen en een paar jaar later gingen we voor zes jaar naar Duitsland. 
In 1991 gingen we voor in totaal zo’n 18 jaar naar Afrika. Daarom was er niet 

zoveel contact tussen ons. Als ik in de Cornelis Speelmanstraat was deed hij 
‘zijn misje’ en als hij preekte luisterde ik onder aan de trap. Zijn preken als 
dertienjarige jongen waren indrukwekkend voor mij.  
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Joost Koopmans: een vroege roeping 

 
Joost Koopmans is niet alleen priester, augustijn, rector van de 

Augustijnenkerk, voormalig rector van de Boskapel, redacteur van De Roerom 
maar hij is ook broer en oom. De redactie sprak met broer Jan in Berkel-

Enschot over Joost als lid van de familie Koopmans. 
 

De familie Koopmans heeft Tilburgse wortels, zoals ik van Joost begrepen heb? 
Mijn broers en ik zijn weliswaar allemaal in Tilburg geboren, maar mijn vader 

kwam oorspronkelijk uit Boxtel. Zo ver ik hebben kunnen nagaan, liggen de 
diepere wortels in Den Haag. Mijn opa en enkele van zijn zonen werkten in een 

textielfabriek in Boxtel. Op zekere dag moest mijn opa bij de directeur komen 

en kreeg hij te horen dat er zoveel Koopmansen bij het bedrijf werkten en dat 
er dus wel erg veel loon naar die familie ging, dat hij loonsverlaging daarom 

wel passend vond. Opa Koopmans vond dit zo onrechtvaardig dat hij met al 
zijn zoons collectief ontslag nam en naar Tilburg trok. 

 
Ook daar werd de kost verdiend in de textiel? 

Ja, mijn vader heeft heel zijn leven, met uitzondering van de oorlogsjaren -hij 
was toen onvrijwillig bij de Nederlandsche Spoorwegen tewerk gesteld- als 

wever gewerkt. Een leven van harde fysieke arbeid. Vaak slecht werk en er 
werd steeds meer van hen verwacht. Je zou kunnen spreken van uitbuiting, al 

was dat niet in alle fabrieken het geval. 
 

Waar woonde jullie precies? 
Wij woonden in de Cornelis Speelmanstraat in Tilburg-Oost. Ons gezin telde 

acht personen: vader, moeder en zes broers. Harrie, geboren in 1933, was de 

oudste. Daarna kwam ik en vervolgens Kees, Frits, Joost en Ton. Joost heette 
oorspronkelijk Jozef. Maar toen hij er zich in de jaren vijftig bewust van werd 

dat hij dezelfde voornaam droeg als die afschuwelijke Russische dictator Stalin, 
deelde hij de overige gezinsleden mee dat hij niet langer Jozef genoemd wilde 

worden maar Joost.  
 

Heeft Joost als kind al laten blijken dat hij priester wilde worden? 
Ja, dat was eigenlijk al vroeg duidelijk. Wij hadden als kinderen boven op 

zolder een altaartje en daar droegen wij om beurten de mis op. Zoals dat in 
vrome katholieke gezinnen in die jaren veel voorkwam. Het bijzondere van 

Joost daarbij was dat hij dan lange preken hield, preken waarbij hij met zijn 
redenaarstalent iedereen versteld deed staan. Ik kan me natuurlijk van de 

inhoud van deze preken niets meer herinneren, maar wel dat mijn moeder en 
mensen uit de beurt onder aan de trap met verbazing stonden te luisteren naar 

wat hij te zeggen had. Niemand was dan ook verrast dat Joost na zijn Mulo-

opleiding te kennen gaf dat hij priester wilde worden. Hij kwam terecht bij de 
Congregatie van de H. Geest, kortweg de spiritijnen genoemd, in Hattem ter 

voorbereiding op zijn theologiestudie. Ook ik volgde daar toen mijn 
voorbereidende studies. 
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In Eindhoven ontstond het Theologisch Instituut, een fusie van de theologie-

opleidingen van de augustijnen, spiritijnen en montfortanen. Daar maakte Joost 
kennis met de augustijnse spiritualiteit en dat sprak hem zo aan dat hij de overstap 

naar de augustijnen maakte. 
 

                           
 

                              Joost in 1951                                                      De broers Koopmans in de jaren vijftig. 

                                                                                                Op de achterste rij v.l.n.r. Harry, Jan en Kees. 
                                                                       Vooraan v.l.n.r. Frits, Joost en Ton 

 

Waren er nog meer roepingen in huize Koopmans? 
Jazeker Kees, die in leeftijd na mij komt, is broeder kapucijn.  

 
Is Joost een familieman? 

Joost is in de familie graag gezien. Hij is er voor ons en wij zijn er voor hem. Hij leeft 
erg mee met wat er in de familie gebeurt. En dat is wederzijds, al is dat bij de een 

wat meer dan bij de ander. Zo heeft hij onder andere onze jongste dochter getrouwd 
en hun kinderen gedoopt. Ook gaat hij regelmatig samen met familieleden op 

vakantie in binnen- en buitenland. Wij vormen, vooral na het overlijden van onze 
ouders, een hechte band en zijn blij dat we er samen nog zijn. 

 
Zou u Joost in enkele woorden kunnen typeren? 

Joost is royaal en openstaand voor alles en iedereen. En zeer toegewijd. Toegewijd 
aan die zaken waar hij voor gekozen heeft. 

 

Frans Savelkouls 
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Joost Koopmans als: mens - augustijn - en priester 

 
door zuster Josette Janssen O.P. 

 

In 1986 leerde ik pater Joost Koopmans kennen. Hij was toen pastor in de Villa 
Novaparochie in een volkswijk in Nijmegen. Samen met de H. Hartparochie, en 

de Theresiaparochie, vormde zij de Betlehemparochie waar Joost teamleider 

was. 
 

Als pastorale assistente werkte ik nauw met hem samen. Behalve nauwe 
samenwerking was het vooral een plezierige samenwerking. Joost kan mensen 

vertrouwen schenken, zo ook mij. 
Op de foto ziet u een van de activiteiten die zoal in een parochie plaats vinden. 

Joost wil vooral dicht bij mensen staan. Zijn motto is: " een mensnabije kerk". 
(Tijdschrift "Op de Hoogte" januari 2013): Leven volgens de geest en niet naar 

de letter van de wet. 
Dat er dan wel eens kerkelijke addertjes onder het gras zitten neemt iedereen 

op de koop(mans) toe. Over mensen die leven volgens de Geest schrijft Paulus 
in zijn brief aan de Galaten als volgt:  

 
 

 
 

 

"De vrucht van de Geest is liefde, vreugde 

en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof en zachtmoedigheid". 

(Gal. 5.22). 

Deze eigenschappen sieren Joost, maar 
zijn deels ook karaktereigenschappen die 

hem typeren als mens, augustijn en 
priester en maken hem tot een aimabel 

mens. 
Hij werd toentertijd door de parochianen 

op handen gedragen. Hiermee wil ik hem 
echter niet heilig verklaren. 

 
Er zijn twee dingen waar Joost bijzonder 

trots op is, zijn roeping als augustijn en 
zijn priesterwijding door Mgr. Bluijsen z.g.. 

 
In vieringen buiten de eucharistie draagt Joost vaak zijn habijt.  
In overwegingen put hij uit spirituele teksten van Augustinus.  

Als lid van het augustijnenconvent voelt hij zich thuis bij zijn confraters. 
In het jaar 1989 werd er vanuit de orde een beroep op hem gedaan om Mario 

van de Berg op te volgen als leider van het " Augustijns Centrum" en de 
Boskapel aan de Graafseweg. Joost gaf gehoor aan deze oproep. De Boskapel 

groeide uit als een bloeiende en boeiende geloofsgemeenschap. Vele jaren was 

hij de spil en inspirator van het Augustijns Centrum en van de Boskapel- 
gemeenschap. 
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En dan gebeurt het onverwachte: de augustijnen vertrekken uit hun huis aan 
de Graafseweg. Het klooster en de kapel worden verkocht. Gelukkig zijn er 

goede afspraken gemaakt zodat de geloofsgemeenschap kan blijven bestaan. 
Als huisvesting vindt Joost een nieuw onderkomen in Catharinahof bij de 

zusters Dominicanessen van Neerbosch, het huis waar ik reeds 32 jaar woon. 
Joost wordt mijn huisgenoot ik leer hem op een nog andere manier kennen. 

Nog vier andere augustijnen namen bij ons hun intrek, met de ene die reeds 
eerder bij ons woonde, vormden zij met vijf personen een kleine gemeenschap 

in het grote geheel van Catharinahof. Het voorgaan in vieringen, het 

deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten, verrijkte onze gemeenschap 
(zie foto).  
 

 

Op vrijdag ging Joost voor in de eucharistie in onze kloosterkapel. Door zijn 
mooie zangstem en inspirerende teksten wist hij er steeds een feestelijke 

viering van te maken, waarbij velen aanwezig waren. 

 
Helaas voor ons, wordt er vanuit de orde wederom een beroep op hem gedaan. 

Joost gaat deze uitdaging aan, hij wordt rector van de kloosterkerk in 
Eindhoven. 

 
 
In het augustijnen klooster zijn woonplekken vrij gekomen die de orde graag 
met eigen medebroeders wil bezetten. Tot onze grote spijt, drie van de vijf 

augustijnen vertrekken vanuit Catharinahof naar Eindhoven. Wij hebben begrip 

voor de situatie maar zij laten bij ons een grote leegte achter. Wij missen hun 
aanwezigheid en spirituele inbreng. 

Inmiddels zijn wij er een beetje aan gewend geraakt. 
 

Wij feliciteren de kloosterkerkgemeenschap met Joost als rector. 
En Joost, jou feliciteer ik je met je 40-jarig priesterjubileum; vier het met 

vreugde! 
Wees nog lang een inspirerende mens, augustijn en pastor tot meerdere eer van 

God en de mensen die jij zo menselijk nabij wilt zijn. 
 

                                                                                 Een hartelijke groet. 
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Portret van een herder 

 

‘mens voor en onder de mensen’ 
 

door Annemieke Pacilly 

 

Een herder leidt zijn schapen; dat heeft Joost Koopmans bijna 40 jaar gedaan in 

Nijmegen, eerst als pastor van de St. Thomas van Villanova-kerk en de laatste 
25 jaar als pastor van de Boskapel. Een goede herder loopt nu eens voorop, dan 

weer naast zijn kudde, maar op zijn tijd ook achter zijn schapen, hij laat ze dan 
hun eigen weg gaan. Hij weet wat zijn schapen nodig hebben. Want als je, zoals 

ik voor dit artikel gedaan heb, aan oud-parochianen en Boskapellers vraagt welk 
beeld Joost bij je oproept, dan is dat wel zijn herderlijke uitstraling. Voor Clara 

bijvoorbeeld die hem al die 40 jaar gevolgd heeft, is Joost op en top priester 
met een aandachtig woord voor iedereen.  

In 1974, meteen na zijn priesterwijding, kwam Joost zijn medebroeder Gerard 
Emke versterken in de Villanova-parochie. Na de sluiting van de kerk hielden zij 

de weekendvieringen in de hal van de school. Joost bleef trouw aan zijn 

parochianen, ook toen Gerard ergens anders ging werken. Marijcke en ook 
Martien noemen trouw een belangrijke eigenschap van Joost: trouw aan 

mensen die hem nodig hebben. Jeannette kan dat helemaal beamen en zij heeft 
recht van spreken, want naast kerkbezoekster heeft zij ook jaren bij de paters 

in het klooster gewerkt.  
Nadat de wijk jaren strijd had geleverd voor de bouw van een eigen kerk, 

waarbij Joost bijvoorbeeld met de buurtbewoners meetrok naar het stadhuis om 
er protestliederen te zingen, kreeg de gemeenschap een eigen wijkcentrum, 

met daarin ook een kapelruimte. Samen strijden verbindt ook met elkaar en 
maakt een gemeenschap hechter.  

Bij het creëren van gemeenschap horen óók gastvrijheid en gezelligheid. 
Brabantse gezelligheid was Joost niet vreemd en daarbij kende hij geen 

grenzen. Door de wijkbewoners werd Joost vaak uitgenodigd om eens langs te 
komen, want in de wijk was hij graag gezien. Hij stond bekend als een 

laagdrempelige pastor die zorgzaam was voor zijn schaapjes. En toen Joost naar 

de Boskapel verhuisde, volgden heel wat parochianen uit de Wolfskuil en de 
Rozenbuurt dan ook hun herder.    
 

De Boskapelgemeenschap staat bekend als een kritische geloofsgemeenschap; 
moest Joost op eieren gaan lopen om naast Mario van den Berg pastor van de 

Boskapel te zijn? Nee hoor, gelukkig bleef Joost gewoon Joost! Hij vroeg 
simpelweg feedback door in alle eerlijkheid aan mensen te vragen wat ze van 

zijn voorgaan in de vieringen en van zijn preken vonden. Die preken zijn geen 
uitgebreide exegetische verhandelingen maar korte overwegingen, waar je in 

het alledaagse leven iets mee kunt. Dat vertelt je jong en oud wanneer je 
vraagt wat ze van de vieringen vinden waarin Joost voorgaat. Zoals Marianne : 

‘Ik vind het zo knap wat hij allemaal uit die Evangelie-teksten haalt. Hij zal er 
misschien zelf wel wat bij verzinnen, maar dat maakt me niks uit, want dan 
begrijp ik het tenminste’. 



13 
 

 

  

                                                                                  
En Maria benoemt de bijdrage van Joost weer anders: ‘Joost gaf op eigentijdse 

wijze de liturgie weer haar echte betekenis terug waarbij standaardformules en 

plechtstatigheid worden vermeden. Hij liet ons de ‘Jezusweg’ zien. Joost bleef 
hierbij herder en hoeder van de mensen die aan hem werden toevertrouwd; hij 

was er gewoon als mensen hem nodig hadden’. Deze aandacht voor de ander 
kwam ook tot uiting bij zijn zorgzaamheid rond het overlijden van mensen. Hij 

wist op eigentijdse wijze invulling te geven aan afscheidsvieringen, waardoor het 
afscheid voor nabestaanden ook een steun werd. Reinier heeft het zelf ervaren, 

zowel bij het overlijden van zijn beide ouders als bij de dood van zijn 
schoonvader. Hij herinnert zich de prachtige teksten die Joost aandroeg, waarin 

de echte Paasgedachte (De steppe zal bloeien…) naar voren kwam en hen tot 
troost was.  

Joost is altijd aanwezig en je voelt je gesteund door hem. Hij oordeelt en 
veroordeelt niet en aanvaardt de ander zoals hij/zij is. (Romeinen 14 is hem op 

het lijf geschreven). Niet oordelen en altijd voor je opkomen hebben ook Jan en 
Yvonne ervaren, die tegen de regelgeving van het Instituut Kerk aanliepen. Zij 

hadden voor hun missionaire activiteiten in Bolivia een officiële huwelijksoorkonde 

nodig, die zij 45 jaar geleden niet in de Boskapel hadden gekregen. Joost wist wel 
een oplossing en zette alsnog een prachtig stempel in hun trouwboekje en zo 

konden zij hun ontwikkelingsidealen in Bolivia doorzetten.  
Joost staat ook bekend als iemand die wanneer hij iets wil, dat ook weet te 

bereiken. Soms een tikkeltje eigenwijs, maar hij heeft er een goede neus voor om 
de juiste mensen voor de juiste activiteiten te vragen. Daardoor geeft hij velen 

het gevoel dat zij zich daadwerkelijk voor de gemeenschap kunnen inzetten. (Het 
werd wel eens het zesde zintuig van Joost genoemd). Door deze kwaliteiten is zijn 

bijdrage aan gemeenschapsopbouw voor de Villanova-gangers en de Boskapellers 
van veel waarde geweest. Naast wat eigenwijs kan Joost soms ook heel 

perfectionistisch zijn. Niet alleen bijvoorbeeld als gastheer, een rol die hij vaak 
met verve vervult, maar ook in heel andere dingen. Zo moeten tijdens de 

Eucharistieviering de kelken op de altaartafel precies staan zoals hij dat voor ogen 
heeft; velen moeten glimlachen, iedere keer wanneer de kelken weer worden 

gerangschikt zoals hij dat in zijn hoofd heeft; dat noemden Ben en Berthe toen ik 

hen vroeg iets karakteristieks van Joost aan te geven voor dit artikel in de Kerk-
Krant.  

 
Zo heeft ieder zijn eigen gedachten aan de bijna 40 jaar dat Joost pastor was in 

Nijmegen. Eén ding valt steeds op: zijn herderlijke inslag die velen heeft geroerd 
en waar velen hem zeer erkentelijk voor zijn.  
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BEELDEN UIT DE EERSTE PRIESTERJAREN 
 

 

        
     Als jonge augustijn in 1973                                        Eerste mis in Jagershoef 
 
 
 
 

 
 

       
Viering vijftigjarig bestaan parochie St.Thomas van Villanova             Met familie in de bergen 
                   te Nijmegen in september 1977 
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Joost en de muizen 

 
door Ton Koopmans 

 
 
 
 

Joost had op zolder een altaartje en deed daar met 
regelmaat van de klok ‘zijn mis’ waarbij ik verplicht 

misdienaar moest zijn. Ik was daar niet zo gelukkig 
mee daar mijn interesses op een totaal ander vlak 

lagen. Maar ik moest wel. Ik verzon een list om de 
diensten zo kort mogelijk te houden. Joost was bang 

voor muizen. Thuis werd zilverpapier gespaard voor de 

missie. Ik deed een stukje hout in zilverpapier en 
knoopte er een touw aan. Als ik de dienst van Joost 

beu was, trok ik paar keer aan het touw en dan 
vluchtte Joost naar beneden en was alles snel 

afgelopen.  
  

Joost als jeugdig priester 

EEN KORTE BESCHRIJVING OVER HOE IK JOOST ZIE  

EN WAT HIJ VOOR MIJ BETEKENT 

 
door Harry Koopmans 

 
Zoals ik trots ben op al mijn broers, ben ik ook trots op Joost. Geen meelopers, maar 

mensen met een gezonde kijk op geloof en leven (mogelijk een familietrek). Een 
broer waar ik mij goed bij voel. Hij heeft aandacht voor mij en kan goed luisteren. Zo 

kan je dan ook een goed gesprek met hem voeren over de dingen in het dagelijkse 
leven waarmee je geconfronteerd wordt. Hij is niet benepen, een echte augustijn. 

Altijd open voor een ander, wat mij wel aanspreekt. Zo wordt het leven geen sleur en 

werkt het steeds vernieuwend. 
Ik feliciteer Joost met zijn veertigjarig priesterschap en wens hem nog veel succes 

toe in zijn verdere leven.  

 

                           
Exterieur en interieur van de H. Sacramentskerk in Tilburg, de parochiekerk van het gezin Koopmans. 
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“Joost is er in het afgelopen jaar uitstekend in 

geslaagd een ‘gemeenschap’ vorm te geven” 
 
Vanuit mijn functie in de beheercommissie werd me gevraagd een bijdrage te 

leveren aan deze speciale Kerk-Krant. 
Medio 2012 zijn we met een aantal mensen bij elkaar gekomen om te praten 

over de herstart van de Paterskerk, die inmiddels de naam ‘Augustijnenkerk’ 

heeft gekregen. Een mooie en herkenbare naam. Uit deze werkgroep zijn een 
aantal commissies ontstaan die zich onder leiding van onze rector Joost 

Koopmans hebben bezig gehouden met het vormgeven van een vernieuwde 
Augustijnenkerk. 

Na een jaar kunnen we met trots zeggen dat er al heel wat gebeurd is. In 
aanvang is met de commissie Liturgie gewerkt aan een nieuwe vorm voor de 

vieringen op zondag, met een eigen boekje. Er is een Kerk-Krant opgezet met 
veel informatie, de website is eveneens up to date en ook de preken worden 

hierop regelmatig gepubliceerd. 
Op 1 september jl. is het nieuwe kerkjaar van start gegaan met een speciale 

viering, vormgegeven met de werkgroep Gemeenschapsopbouw. Eveneens in 
september is de werkgroep Spiritualiteit en Bezinning met een interessant 

programma gestart. Verder hebben zich na 1 september veel mensen 
opgegeven als lid van onze kerk en zich aangemeld voor allerlei taken die in 

onze kerk voorkomen. Onze commissie Solidariteit is heel actief, heeft 

contacten met de Voedselbank en voor de komende advent is er weer een 
aandachtsgebied. Daarnaast wordt gedacht aan het breder openstellen van de 

kerk. 
Kortom onze Augustijnenkerk leeft en dat is met name te danken aan de inzet 

van rector Joost Koopmans. Hij weet op uitstekende wijze mensen te 
enthousiasmeren en te binden. De kerk is wekelijks goed gevuld en de koffie na 

de viering is een fijne plek van samenkomst. Mensen die zich ontheemd voelen 
door de sluiting van kerken in onze gemeente Eindhoven, komen graag naar de 

Augustijnenkerk. Inmiddels hebben zich ook al enige jongeren gemeld en wordt 
gewerkt aan een Eerste Communie viering in 2014. De Augustijnenkerk heeft 

dit jaar op verzoek van het Van Abbe museum meegedaan aan de festiviteiten 
van GLOW en duizenden mensen bezochten onze kerk: een prima initiatief om 

de kerk bij de mensen te brengen. 
 

In de eerste gesprekken in onze werkgroep medio 2012 hebben alle leden zich 

uitgesproken over hun ideeën voor de toekomst van onze Augustijnenkerk. 
Joost heeft deze gedachten gebundeld in een notitie ‘Het eigen charisma van 

een kloosterkerk’. Uit deze notitie wil ik de volgende citaten overnemen: “Waar 
bijvoorbeeld de bisdommen in deze tijd weer sterk de nadruk leggen op de 

hiërarchisch gestructureerde kerk, ligt het accent van een kloosterkerk eerder 
op de geloofsgemeenschap aan de basis. Vanuit hun eigen charisma is de kerk 

voor religieuzen immers op de eerste plaats een zuster- en broederschap. 
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Dat heeft gevolgen voor de liturgie, het pastoraat, de vorming en de diaconie. De 
kloosterliturgie wordt gevierd vanuit de geleefde spiritualiteit die nog altijd van 

belang kan zijn voor mensen die hun eigen geestelijke weg zoeken”. 
Ik vind dat Joost er in het afgelopen jaar uitstekend in geslaagd is een 

‘gemeenschap’ vorm te geven en naast de felicitaties met zijn jubileum wens ik 
hem veel succes toe in de komende tijd. Ik denk dat een bloeiende 

‘gemeenschap’ in onze Augustijnenkerk het mooiste cadeau is wat we hem 
kunnen geven. 
 

Carla Piscaer 
 

Joost Koopmans: een journalist op de achtergrond 
 

Joost Koopmans schrijft al jaren - uit het blote hoofd ingeschat vanaf kort na de 

millenniumwisseling - maandelijks voor De Roerom, het mild kritische blad voor 
kerk en samenleving. Een heel enkele keer heeft hij het, door omstandigheden 

daartoe genoodzaakt, in al die jaren moeten laten afweten. Joost heeft blijkbaar 

een neus voor ‘interessante’ mensen die levensbeschouwelijk iets toevoegen aan 
het toch al behoorlijk bonte palet van ons land en van De Roerom. Hij komt er 

openlijk voor uit dat hij - begrijpelijk als augustijn - een zwak heeft voor 
Augustinus die hij niet binnen kloostermuren wil houden maar op eigentijdse 

wijze onder de mensen brengen.  
Joost praat met de mensen die hij interviewt. Maar in het verslag ervan kom je 

weinig van Joost zelf tegen. Hij treedt als journalist helemaal terug en laat 
degene die ‘nieuws is’ voor de lezers aan het woord. Op deze manier geeft hij 

iemand de kans zichzelf te blijven en te presenteren. Het heeft al menige 
menselijk aansprekende biografie opgeleverd. Een van de redactieleden van De 

Roerom merkte onlangs spontaan en toch niet onverwachts op, dat het artikel 
van Joost het eerste is wat hij openslaat wanneer De Roerom binnen valt. 

Redactie en bestuur zijn hem dan ook bijzonder dankbaar voor zijn trouw en voor 
de kwaliteit die hij levert. Eveneens zijn zij hem zeer erkentelijk voor de trouw 

waarmee hij bijeenkomsten van De Roerom bezoekt en voor zijn belangstellende 
aanwezigheid daar. Wij feliciteren Joost met zijn denken en doen in de voorbije 

jaren, voor de warmte en meegaande interesse die hij uitstraalt en we hopen dat 

het nog lange tijd zo mag blijven. Joost, proficiat en hartelijke dank.  
 

Bestuur en redactie De Roerom 
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  Kloosterpastoraat – Dienst aan de Kerk 
 

door Rudolf van Dijk O.Carm. 
 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg klooster Emmaus te Velp bij Grave 
steeds meer bezoekers die op zoek waren naar plekken van rust en stilte voor hun 

ziel. Sinds 1978 waren de kapucijnen daar al gewoon om uit heel Nederland 
belangstellenden te ontvangen, die zich wilden verdiepen in de spiritualiteit van 

Franciscus en Clara. De sobere leefstijl van deze ordestichters beantwoordde aan 
groeiende zorg om de heelheid van de schepping en aan toenemende belangstelling 

voor natuur en milieu. Het paradijselijk gelegen kapucijnenklooster aan een dode 

arm van de Beerse Maas bood vanzelf al de natuurlijke infrastructuur voor een 
geslaagd meeleefweekend.  

Met gastvrijheid vanuit hun kloosterpastoraat deden de kapucijnen uiteraard 
ervaringen op, positieve en negatieve. Hoe begeleid je een bezoeker op zijn 

geestelijke weg? Wat doe je met een gast die weigert te vertrekken? Naast 
incidentele vragen doken er steeds meer algemene vragen op: Hoe ga je in op de 

behoeften van de moderne mens? Hoe kun je vanuit je eigen kloostergemeenschap 
de plaatselijke Kerk dienen? Rond 1985 nodigden enkele kapucijnen 

vertegenwoordigers van andere kloosters in oostelijk Noord-Brabant uit voor 
ervaringsuitwisseling over kloosterlijke gastvrijheid. De aangeschreven kloosters 

hadden allemaal iets met gastvrijheid. Dat waren destijds de augustinessen van 
Windesheim (Deursen), de clarissen (Megen), de franciscanen (Megen), de 

kapucijnen (Velp), de karmelieten (Boxmeer), de montfortanen (Oirschot) en de 
norbertijnen (Heeswijk). De eerste bijeenkomsten beantwoordden zozeer aan een 

gemeenschappelijke behoefte, dat het initiatief leidde tot de oprichting van een 

informeel overlegorgaan van deze kloostergemeenschappen.  
Doel van de aldus ontstane Werkgroep Kloosterpastoraat Noordoost-Brabant was 

enerzijds uitwisseling van ervaringen en ideeën, anderzijds ontwikkeling van 
gemeenschappelijke plannen. Overleg vond enkele keren per jaar plaats, steeds in 

een ander klooster, zodat de leden elkaars milieu konden leren kennen. Een 
gemeenschappelijk plan resulteerde in een breed verspreide poster met folders, die 

zoekende mensen de weg naar de verschillende kloosters wezen. Deze 
presenteerden zich aanvankelijk als ‘vrijplaatsen’ – een minder gelukkige term, 

omdat ‘vrijplaats’ binnen een kerkelijke context gemakkelijk als vrijblijvend 
overkomt. Bovendien kregen sommige mensen bij het woord ‘vrijplaats’ andere 

associaties dan bedoeld waren. Een vervolgfolder werd dan ook gelanceerd met 
kloosters als Pleisterplaatsen langs de Weg, in de dubbele betekenis van je eigen 

geestelijke ‘weg’ en van de ‘Weg’ die Christus is.  
De zusters augustinessen van Windesheim hadden in Deursen bij Ravenstein hun 

klooster Soeterbeeck. Het was hier gebouwd als voortzetting van het 

oorspronkelijke Soeterbeeck, dat al in 1448 te Nederwetten gesticht en in 1462 
naar Nuenen verplaatst was. De verhuizing naar Deursen in 1732 was een gevolg 

van het verbod op kloosters, dat sinds 1648 voor alle ‘Staatse’ gebieden gold. 
Daarom waren de zusters – na tientallen jaren in Nuenen ‘geduld’ te zijn – 

uitgeweken naar een katholiek gebleven enclave, het Land van Ravenstein. Na 
enkele eeuwen van strikte beslotenheid achter tralies traden deze zusters in 1968 

naar buiten. 
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Onder inspiratie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hadden zij hun 

kloosterkapel geheel vernieuwd en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Het 
rectoraatshuis werd omgebouwd tot gastenhuis en voor het pastoraat konden zij 

rekenen op de karmelieten uit Oss. Klooster Soeterbeeck werd een begrip voor de 

hele omgeving. Lange jaren was het een plek van liturgische bezieling, religieuze 
beleving en warme gastvrijheid. Als oord van spirituele, religieuze en liturgische 

vernieuwing heeft het tot 1997 grote verdiensten gehad. Veel mensen uit zowel 
naaste en als verre omgeving hadden in die dertig jaren mogen delen in het liturgisch 

leven van de zusters, in hun boeiende spiritualiteit van de Moderne Devotie en in 
thematische bezinningsdagen en weekends. Op 30 mei 1997 droegen de zusters hun 

kloostercomplex over aan de katholieke Radboud Universiteit Nijmegen, die het 
intussen met veel respect voor zijn oorspronkelijke functie gerestaureerd en als 

conferentiecentrum in gebruik genomen heeft. De laatste zusters leiden hun 
vertrouwde religieuze leven sindsdien in Sint-Jozefoord te Nuland.  

Ofschoon de zusters van Soeterbeeck, bevrijd van overbodige tralies, zich zeer 
bewust waren van hun eigen opdracht binnen de Kerk – de viering van het 

getijdengebed en de Eucharistie in combinatie met vormen van gastvrijheid – bleven 
zij ook na 1968 terughoudend in werk buitenshuis. Daarom vaardigden zij voor de 

Werkgroep Kloosterpastoraat twee externe vertegenwoordigers af. Dat waren Gerry 

van der Loop, lid van een van hun bijbel- en liturgiegroepen, en mij als hun vaste 
pastor (sinds 1978). Wij namen samen deel aan de bijeenkomsten van de Werkgroep 

en ontvingen deze ook in Soeterbeeck, waarbij de zusters dan uiteraard als 
gastvrouwen optraden.  
 

 

Enkele leden van de 

Werkgroep Kloosterspiri-

tualiteit tijdens het 

bezinningsetmaal van 15-

16 april 2008 in de Sint-

Willibrordsabdij te Doetin-

chem. Dit was de eerste 

fase in een reeks van vier 

studiedagen over ‘de 

religieuze bronnen van 

onze gastvrijheid’, die in 

2011 zouden leiden tot 

het boek Ontvangen 

(Nijmegen, 2011). Derde 

van links: Joost 

Koopmans OSA. Tweede 

van rechts: Rudolf van 

Dijk O.Carm. Foto: Gerry 

van der Loop (Nijmegen). 
 

Op 30 mei 1997 was met het vertrek van de zusters uit Deursen ook ons aandeel in 
de Werkgroep Kloosterpastoraat ten einde. Overtuigd van het grote nut van deze 

vorm van interreligieuze samenwerking besloten wij na korte tijd een nieuwe stap te 

zetten. Wat in oostelijk Noord-Brabant zo succesvol was gebleken, kon ook in 
Gelderland wel eens slagen. Wij namen contact op met iemand wiens naam in 

Nijmegen gevestigd was: de toenmalige prior van het augustijnenconvent bij de 
Boskapel, Joost Koopmans. 
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Ik herinner mij levendig onze kennismakingsavond, ergens in het jaar 1998: de 
vriendelijke ontvangst, de warme belangstelling, de oprechte aandacht en ten 

slotte de principiële bereidheid van Joost om samen met Annemieke Pacilly de kar 
te gaan trekken van wat Werkgroep Kloosterpastoraat Gelderland zou gaan heten. 

Ook deze werkgroep ging een gezegende toekomst tegemoet, met de augustijnen 
(Nijmegen), de benedictijnen (Slangenburg), de clarissen (Nijmegen), de 

karmelieten (Nijmegen), de kruisheren (Uden), de maristen (Lievelde), de 
norbertijnen (Harderwijk) en de sacramentijnen (Nijmegen). Spoedig groeiden de 

beide regionale werkgroepen samen tot Werkgroep Kloosterspiritualiteit (Oostelijk 
Noord-Brabant en Gelderland).  

Mede dankzij Joost en de niet aflatende steun van Annemieke mag onze 

werkgroep intussen terugzien op boeiende evenementen voor een breed publiek, 
zoals de studiedag Kloosterspiritualiteit en pastoraat (Nijmegen, Boskapel, 13 

oktober 2001), de themadag Verlangen beweegt jou! (Nijmegen, Boskapel, 23 
april 2004), de productie van het boek Ontvangen. De religieuze bronnen van 

onze gastvrijheid (Nijmegen, Valkhof Pers, 2011) en de presentatie ervan 
(Lievelde, Loreto, 11 maart 2011). Het spreekt vanzelf dat sinds de verhuizing 

van Joost Koopmans naar Eindhoven ook de augustijnen van Mariënhage deel 
uitmaken van de Werkgroep Kloosterspiritualiteit.  
 
 

Gedachten over Joost 

 
door Martien van den Nieuwenhuizen, augustijn 

 

Joost heb ik al bijna vijftig jaar geleden leren kennen op het toenmalig 
Theologisch Instituut te Eindhoven toen hij van de Spiritijnen overgegaan was 

naar de Augustijnenorde. Hij was een ijverig, maar vooral gretig een student. 
Na zijn priesterwijding en voltooiing van zijn studie, werd hij pastor in Nijmegen 

waar naartoe ik ondertussen ook verhuisd was. Hij werd al gauw bekend in zijn 
nieuwe omgeving: fietsend door de wijk werd hij veelvuldig begroet en 

nageroepen. 

Na samenvoeging van drie parochies werd hij medepastor van de Boskapel. Nadat 
Mario van den Berg in 1995 afscheid had genomen als rector van de Boskapel 

ontstond er een conflictsituatie. Als nieuwe rector van de Boskapel heeft Joost op 
bewonderenswaardige wijze het conflict overwonnen.  

Voor hem brak nu de vruchtbaarste periode aan in zijn leven. Behalve als rector 
maakte hij zich ook verdienstelijk op publicitair terrein. Hij publiceerde vele 

preken en schreef veel interviews in het tijdschrift De Roerom. Hij ontwikkelde 
een grote werklust, maar het leek alsof het hem allemaal gemakkelijk afging. 

Joost kan met veel voldoening terug zien op de voorbije veertig jaar en wij 
wensen hem nog veel succes toe in zin nieuwe werkkring. 

Martien van den Nieuwenhuizen  
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Hoe ken ik Joost? 

 

door Suzanne van Horssen 

 

Als ik aan Joost denk dan denk ik aan de cursus ‘omgaan met nieuwe rituelen’ die ik 

gevolgd heb in 1995 nét voor de start van mijn uitvaartbedrijf in Nijmegen. Joost ging 
met de groep die zich aangemeld had op weg in het veranderend landschap van 

uitvaartland. Hij had interesse in de veranderingen die bezig waren zich te voltrekken 

en koos ervoor om hier actief naar te kijken om zo mee te kunnen bewegen in de 
nieuwe tijd die aangebroken was. Hij gebruikte naast zijn eigen ervaringen ook 

ondersteunend materiaal zoals onderstaand schilderij, voor mij hét symbool van deze 
cursus. 

 
Schilderij: Joost van Moll 

Wat ik mij toen niet realiseerde, maar nu wel, is dat deze manier van naar de wereld 

kijken, naar je omgeving, een Augustijnse manier is. Zo schreef Martijn Schrama op 
de website van de RKK het volgende: ‘Augustinus vindt het zoeken belangrijk. Het 

zoeken is dikwijls van meer gewicht dan het vinden. Velen denken het laatste woord 
gevonden te hebben. Maar als ze het eenmaal denken te hebben, doen ze er niets 

mee. Dan gaat het woord verloren. Maar als je blijft zoeken, ben je altijd verlangend. 
Je slaapt niet in, maar blijft waakzaam. Door de zoektocht binnen de Schrift keert 

men tevens terug tot zichzelf. Via de Schrift leer je jezelf te ontdekken.’1 Het 
verlangen van Joost naar het verstaan hoe de huidige mens met oude en nieuwe 

rituelen omging, was voelbaar in de cursus, maar ook daarna toen we af en toe 
samenwerkten bij het vormgeven van een uitvaartritueel. Joost kon samen met mij op 

zoek gaan naar verbindende rituelen en zocht daar de woorden bij die vanuit de 
traditie, vanuit de Schrift, kwamen.  

Een mooie herinnering heb ik aan onze samenwerking bij de afscheidsceremonie bij 
een jonge vrouw, moeder van drie jonge kinderen. Haar man had Joost gebeld met de 

vraag om langs te komen, want ze hadden wel niet zoveel met het geloof, maar ze 

vonden het toch fijn om met Joost samen te kijken wat er nog gedaan kon worden als 
afscheidsritueel bij leven. Joost kwam, niet wetende dat deze vrouw in de tussentijd al 

overleden was. Wij ontmoetten elkaar bij de achterdeur en ik praatte hem even bij. 
Hij ging vervolgens naar de overleden vrouw, die thuis op haar eigen bed lag, en heeft 

toen samen met haar man en kinderen, die vrolijk op het bed sprongen, gebeden bij 
haar.  

Dit maakte zoveel indruk op de man dat hij gevraagd heeft of Joost ook iets wilde 
doen tijdens de afscheidsbijeenkomst die in de Boskapel gehouden werd.  
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  Daar in de Boskapel vond een soort van alternatieve viering plaats, compleet 
met scheepsbel en met eten en drinken. De scheepsbel kwam van een oud 

schip waarop het jonge stel had gewoond, en iedere keer als er een spreker 
kwam werd er gebeld met de scheepsbel. Aan het einde van de bijeenkomst zou 

Joost komen en ik luidde hem in door de scheepsbel te laten klinken. Daar 
kwam Joost binnen, in zijn eenvoudige zwarte pij. De enorme mensenmenigte, 

waarvan mogelijk 90% zou zeggen dat hij of zij niet gelovig was, werd als 
vanzelf stil. Joost hoefde er alleen maar te gaan staan. Hij sprak een eenvoudig 

gebed uit, iedereen luisterde aandachtig, er ontstond een heilig moment. In dat 
moment werd duidelijk hoe de huidige mens aan het zoeken is naar zin, naar 

betekenis geven aan belangrijke gebeurtenissen. De manier waarop Joost 

hierbij aansloot, in alle nederigheid, riep een moment van liefde op. Niet alleen 
voor deze overleden vrouw, of voor haar man en kinderen, maar ook voor dat 

wat er vanuit de traditie gebracht werd in de vorm van een gebed. Een 
uitvaartritueel vormgegeven in de huidige realiteit.  

Ook hierin herken ik Augustinus zoals beschreven door Martijn  Schrama: ‘ 
Gevoel voor realiteit hebben betekent: oog hebben voor de eigenheid van 

iedere mens afzonderlijk, voor zijn eigen nooddruft, en rekening houden met 
ieders lichamelijke gesteltenis. Nederigheid is het van harte beamen van de 

aardse realiteit in het perspectief van de hemelse. Jezus is nederig, omdat Hij 
begrip heeft voor onze werkelijkheid, en vanuit dat barmhartigvolle begrip ons 

wil optrekken naar de hemel. Deze nederigheid of besef van realiteit blijkt bij 
Augustinus te fungeren als voedingsbodem voor de liefde.’1 

 
 
 

 

 

 

 

 
Suzanne van Horssen 

Ik denk dat Joost een verschil heeft gemaakt in de levens 
van de mensen die daar toen aanwezig waren. Voor de een 

zal dit meer voelbaar zijn geweest dan voor de ander. Voor 

mij is het een onvergetelijke ervaring waarin ik de mens 
Joost, de priester Joost, maar ook de Augustijn in Joost 

herken. Ook voor mij heeft hij het verschil gemaakt door 
tijdens onze korte ontmoetingen altijd begripvol te luisteren 

naar mijn ideeën, naar mijn verlangens om meer inhoud te 
geven aan de niet religieuze afscheidsrituelen. Daar ben ik 

hem dankbaar voor.  
 

 

Voor de toekomst wens ik Joost een inspirerende omgeving toe in Eindhoven en 
dat de door hem opgebouwde vriendschappen in zijn leven uitgebreid mogen 

worden met nieuwe vriendschappen op de plek waar hij nu woont en werkt. 
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