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Wachten op het Licht! 
 
Een pasgeboren kind spreekt tot de verbeelding. Het is weerloos. Afhankelijk van 

anderen. Aangewezen op onze hulp en zorg, liefde en aandacht. Het heeft wel iets van 
de hemel meegenomen. Zachte krachten, idealen die wij dreigen te vergeten: vrede 

en geluk, licht in de ogen en een gulle lach. Kerstmis spreekt tot de verbeelding, 
omwille van het pasgeboren kind. Kerstmis is voor veel christenen het belangrijkste 

feest. Maar dat is niet zo. Het christendom is ontstaan uit de Paas- en Pinksterervaring 
van de eerste leerlingen van Jezus. Rond beide grote feesten is een cyclus ontstaan. 

En de Kerstcyclus is gebaseerd op de Paascyclus. 
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Hoe is de Paascyclus opgebouwd? Aan het paasfeest 
gaat een voorbereidingstijd van veertig dagen 

vooraf. Veertig is een heilig getal. Het Volk Gods 
verbleef veertig jaren in de woestijn. Jezus verbleef 

veertig dagen en veertig nachten in de woestijn. De 

woestijn is een tijd van vasten, van uitzuivering om 
in een rechte verhouding te komen tot God. De week 

voor Pasen noemen we de Stille of Goede Week. In 
die week vieren we het beste wat we als christenen 

hebben. De Goede Week wordt afgesloten met het 
Paasfeest. Na Pasen volgt de tijd na Pasen (ook 

Paastijd genoemd) die vijftig dagen duurt en wordt 
afgesloten met het Pinksterfeest. 

De Kerstcyclus is opgebouwd naar het voorbeeld van 
de Paascyclus. Er is de voorbereidingstijd: de Advent. 

Dit is een tijd van voorbereiding op wat komen gaat. 
We bereiden ons voor op de geboorte van een kind. 

Het is een spannende tijd van wachten en uitzien. We 
weten dat het kind er komt, maar niet precies 

wanneer. Dit vraagt van christenen waakzaamheid, 

wakker blijven, bij de les blijven. Na de Advent vieren 
we het Kerstfeest. We vieren de geboorte van Jezus. 

Met de geboorte van Jezus horen we dat God niet 
ontmoedigd is over ons mensen. Elk jaar weer mogen 

we het horen. Na het Kerstfeest is er nog de tijd na 
Kerstmis (Kersttijd genoemd) die met de doop van 

Jezus wordt afgesloten.               René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER DECEMBER 2018  

EN JANUARI 2019 
 

U hebt me aangeraakt en ik kwam in vuur en vlam te staan 
voor uw vrede. 

 
Augustinus 

 

Zondag 2 december 9.30 uur:  1e zondag Advent: Let heel goed op! 

Lezingen: Jeremia 33,14-16 en Lucas 21,25-28.34-
36 

Voorganger:  Joost Koopmans OSA 

 

Zondag 9 december 9.30 uur: 2e zondag Advent:  
Een stem roept in de woestijn. 

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

Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 16 december 9.30 uur: 3e zondag Advent: Hij komt er aan. 

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

Voorganger:  Dolf van der Linden, OSA 

  

Zondag 23 december 9.30 uur: 4e zondag Advent: God ontmoeten. 

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

Voorganger:  Johan Wolbrink, diaken 

  
Maandag 24 december 21.00 uur: Kerstavond: God komt als kind. 

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

Voorgangers:  Joost Koopmans, OSA en   
Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Dinsdag 25 december 9.30 uur: 1e Kerstdag: Een kind maakt blij! 

Lezingen: Jesaja 62,11-12 en Lucas 2,15-20 
(dageraadsmis)   

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

  

Woensdag 26 december  
11.00 uur: 

2e Kerstdag (H. Stefanus): 
 Spreek vrijuit! 

Lezingen: Handelingen 6,8-10; 7,54-60 en Matteüs 
10,17-22 

Aansluiten bij de viering van Glorieux  
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Zondag 30 december 9.30 uur:  H. Familie: Aan God toegewijd. 

Lezingen: 1 Samuël 1,20-22.24-28 en Lucas 2,41-
52 

Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker 

  

Dinsdag 1 januari 11.00 uur: Nieuwjaarsdag (Maria, Moeder van 
God): Een naam, een nieuw begin! 

Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas 2,16-21 

Aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Zondag 6 januari 9.30 uur: Openbaring des Heren: Ooit geloven 
we in dezelfde God 

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

Voorganger: Joost Koopmans OSA 

  

Zondag 13 januari 9.30 uur: Doop van de Heer:  

Gedoopt in geest en vuur! 
Lezingen: Jesaja 40,1-5.9-11 en Lucas 3,15-16.21-

22 

Voorganger: Dolf van der Linden, OSA 

  

Zondag 20 januari 9.30 uur: 2e zondag door het jaar: Liefde delen 

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

Voorganger: Wim Kalb, priester 

Bijzonderheid: Bidweek voor de eenheid 

  

Zondag 27 januari 9.30 uur: 3e zondag door het jaar:  
In dienst van mensen. 

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

4; 4,14-21 
Voorganger: Johan Wolbrink, diaken 

  

Zondag 3 februari 9.30 uur: 4e zondag door het jaar: Een profeet 
is niet welkom in zijn eigen buurt. 

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

Voorganger:  Joost Koopmans OSA 
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  Bidden (2) 
 

 
In een interview in het dagblad TROUW (3 juli 2018) geeft de benedictijner monnik 

Luigi Gioia aan Stijn Fens zeven tips om succesvol te bidden. We besteden in de 

Kerk-Krant in de komende nummers hier aandacht aan: 1 Waar bidden? 2 Bidden 
is een gesprek dat God met jou begonnen is. 3 Kijk hoe Jezus bad. 4 Zoek naar 

een goede gebedshouding. 5 Hou je gebed kort en simpel. 6 Wees eerlijk en 7 
Zeg het tegen God. 

 
Waar kun je bidden? 

Rond Allerheiligen bezocht ik op het kerkhof mijn ouders, mijn schoonouders en 
mijn broer. Voor me liep een vrouw die bij een grafmonument bleef staan. Haar 

ogen gleden over de steen. Ze boog lichtjes haar hoofd en vouwde haar handen 
samen. Zo bleef ze een tijdje staan. Voor ze wegging, liet ze haar hand over de 

zerk gaan. Het was stil. Wat er in haar hoofd speelde weet ik niet. De stilte sprak. 
Een mooie taal. De mooiste die er is. 

Zo herinner ik me mijn vader die na het verschonen van de stal voor de varkens 
met gekruiste armen op de muur van het varkenshok stond. Hij keek naar het 

spel van de varkens met het verse stro. In gedachten verzonken. Het was stil, op 
het geruis van de varkens in het stro na. Ook hier sprak de stilte. Stilte, dé taal 

om met God in gesprek te gaan? 

In de Bijbel lezen we dat Jezus zich geregeld terugtrok om in eenzaamheid te 
bidden (vgl. Lucas 5,16). En een man die op vakantie is geweest in Frankrijk, 

vertelt me over zijn bezoek aan een Romaans kerkje. ‘Mooi en stil’, zei hij, 
‘indrukwekkend. Ik moet thuis meer de stilte opzoeken’. We hebben geen woorden 

nodig om te bidden, God verstaat ons in de stilte, en … 
 

… bidden kan overal. Als kind heb ik nochtans sterk meegekregen dat we op 
voorbestemde plaatsen gingen bidden: in de kerk, bij een kapelleke langs de weg, 

thuis aan tafel en voor het slapen gaan. Dat zouden ideale plekken en momenten 
zijn om te bidden. Mij lukte het niet altijd om te bidden op deze voorbestemde 

plaatsen. Ouder geworden begreep ik dat bidden overal kan. En waar ik ook ben, 
in de auto, een lawaaierige straat, overal kan ik bidden en alles kan ik in een 

gebed omzetten. Zo herinner ik me dat ik na een slechte vergadering met de auto 
naar huis reed en opeens hoorde ik me onder het rijden psalm 25 zingen: ‘Naar U 

gaat mijn verlangen, Heer, Heer mijn God ik ben zeker van U.’ Het steeds weer 

herhalend zingen van deze zin had een positief effect op mij.  
 

We moesten stil zijn in de kerk. In dit gebouw woont God. Maar God woont overal. 
God is altijd bij ons. Trekt overal met ons mee. Kent ons vallen en opstaan. Ik kan 

wel zeggen dat hij mij kent van haver tot gort. De Enige weet meer van mij dan 
ik bij mezelf durf  toe te laten. Ik moffel wel dingen voor mezelf weg. Ik wil het 

niet weten, er niet over horen. En dan op een onbewaakt moment komt het naar 
boven: in de auto, bij een graf, kijkend over een landschap of een bij zien vliegen 

van bloem naar bloem op zoek naar nectar. Op zulke momenten luister ik. Hoor 
ik wat er zich afspeelt in mijn ziel. 
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De benedictijner monnik Luigi Gioia zegt: ‘Of ik nou wandel of in de auto zit, ik 
praat met Hem. Zodra ik in de auto zit, begin ik al met bidden. Ook al is het maar 

een ritje van tien minuten. En dan begin ik altijd met de dingen waar ik me het 
meest zorgen over maak. Zelfs over dingen die we ongepast vinden als het om 

God gaat, kunnen we met Hem in gesprek gaan’. 

 

 
Luigi Gioia OSB 

 

Iedereen bidt. En we kunnen overal bidden. Yvonne Kroonenberg vroeg zich af: 
‘Kan het wel, bidden zonder te geloven?’ Op haar eigen vraag geeft ze zelf dit 

antwoord: ‘Oh ja, iedereen bidt. Ik snap dat ook, al ben ik streng atheïstisch 
opgevoed. Als je een enge bult vindt, ga je bidden. Als je dreigt de trein te missen 

terwijl je een belangrijke afspraak hebt, zeg je: oh, laat het niet gebeuren. 
En je ziet hoe mensen om je heen het ongeluk afkloppen. Iedereen bidt.’ 

 
‘God weet wat het is om mens te zijn, en hij heeft me zo geschapen’, zegt de 

monnik Gioia. 
René Hornikx 

Glorieuxpark zoekt vrijwilligers 
 

De inzet van vrijwilligers is van grote betekenis voor onze bewoners. Het zit ‘m vaak 

in kleine dingen, zoals een spelletje spelen, ondersteuning tijdens de maaltijd of 
samen een boodschap doen. Momenteel zoeken wij onder andere: 

• ondersteuning voor een bewoonster bij het maken van kaarten; samen een 

wandeling maken of naar een winkel, vindt zij ook erg leuk. 

• ondersteuning bij de warme middagmaaltijd op woensdag en in het weekend 

van 11.00 tot 14.00 uur. 

• samen met de bewoners van de leefstijlwoning Vincentius religieuze liederen 

zingen.  

• een kartrekker voor het kienen met bewoners op woensdagochtend. 

• ondersteuning bij de broodmaaltijd voor een kleine groep beginnend 

dementerende ouderen van 7.30 tot 10.00 uur en/of 17.30 tot 18.30 uur. 

Onze vrijwilligerscoördinator Carla Bodet vertelt u graag meer over vrijwilligerswerk 
bij Glorieuxpark. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 040-2947500 (maandag, 

dinsdag en donderdag) of via personeelsadministratie@glorieux.nl. Op onze 
website, www.glorieuxpark.nl vindt u nog meer vacatures. 

Glorieuxpark   Geldropseweg 170    5613 LN Eindhoven 
 

mailto:personeelsadministratie@glorieux.nl
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Adventsprojekt 2018: 

Het onderwijsproject van de Stichting MOV 

 

 
 

Opleiding is de sleutel naar een beter leven. Vandaar! 
 

Wij kiezen voor een opleiding voor meisjes, omdat vrouwen, meer dan mannen, 
over de gave beschikken om hun gezin, familie en omgeving bij de hand te 

pakken op weg naar een menswaardig bestaan. 
 

Ons project speelt zich af in de ruigte van Oost Kenia, voor het volk van de 
Borana. Een gebied waar je niet zou verwachten nog mensen tegen te komen. 

Tachtigduizend mensen, meestal onder armoedige omstandigheden, 
rondtrekkende herders. Zeventig procent, vooral vrouwen, kan lezen noch 

schrijven, er zijn geen normale wegen, er is nauwelijks elektriciteit, er zijn 
slechte medische voorzieningen, gebrekkige onderwijsmogelijkheden. 

 
Wij bieden arme, intelligente en gemotiveerde meisjes de mogelijkheid om een 

vierjarige opleiding te volgen. Alle scholen zijn internaten. Het lesgeld dat wij 

rechtstreeks (dus zonder geld kostende tussenpersonen) naar de scholen 
overmaken bedraagt € 1800,- voor een gehele opleiding. 

 
We werken er nauw samen met een NGO (non governmental organization), 

waarvan een van de leden een jonge vrouw is met een pedagogische opleiding. 
Zij begeleidt ons project ter plekke. 

Mede met de steun van Samen Verder zijn we in 2000 begonnen met 4 meisjes.  
 

Op dit moment hebben meer dan 350 meisjes hun diploma gehaald en zitten 
nog tientallen in één van de klassen van een middelbare school. 

 
Het project is kostbaar, in financiële zin en in de zin van ontwikkeling: het biedt 

het volk van de Borana de mogelijkheid tot een menswaardig bestaan te komen.  
Landelijk actieve Kenianen, die ons project zeer zijn toegewijd, hebben wij 

bereid gevonden ons onderwijsproject in de nabije toekomst over te nemen en 

voort te zetten, met steun van het eigen volk en hun regering.  
Daarenboven zal een nieuwe lichting van MOV-toegewijden vanuit ons land 

blijven werken aan de verbetering van de leefomstandigheden van het 
Boranavolk. 

De Stichting MOV 
 

 



7 
 

  

 Uit het Eindhovens Dagblad van 14 november 2018 
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Boekbespreking 
 

 

 

Onlangs heeft de bekende Belgische 

filosoof Herman de Dijn een zeer 
interessant boek geschreven over 

rituelen. De voorkant van het boek ziet 
u hiernaast afgebeeld. Het boek bevat 

zowel een gedegen filosofische uitleg 
over rituelen als beschrijvingen over de 

vele vormen van rituelen. Gedrag en 
praktijken uit het dagelijkse leven. 

Volgens De Dijn is het de capaciteit tot 
verwondering wat de mens tot mens 

maakt. Verwondering over het wonder 

van een roos bijvoorbeeld, over de 
regenboog, het kind, de natuur, het 

leven. Aan dit alles is een houding van 
tederheid en  dankbaarheid verbonden, 

uitgedrukt en beleefd in talloze rituelen. 
Ook bij het verlies van dit alles, horen 

uitingen en belevingen die via een 

ritueel verwerkt kunnen worden.  

Rituelen zijn niet meer zo sterk aan bepaalde godsdiensten verbonden. De 

moderne geseculariseerde tijd heeft drastische scheidingen aangebracht 
tussen religieuze en eigentijdse belevingen. Zo zijn bedevaarten in de 

beleving van velen losgekoppeld van hun oorspronkelijke opzet.  
De schrijver gaat in zijn boek uitgebreid in op de belangstelling voor 

bedevaarten en processies. De kerken lopen leeg maar de mensen vieren in 
velden en op straten. Mensen zoeken naar houvast, troost en gemeenschap. 

Men wil even ontsnappen aan het postmoderne levensgevoel. Mensen zijn 
ook ontevreden over de huidige tijd. Contact met het mysterie wordt niet 

gezocht via een diepe spiritualiteit, maar door materiële symbolen en riten 
die blijkbaar toch werken. Traditionele rituelen zijn de uitingsvormen die 

alleen buitenkant zijn geworden. Maar deze traditionele gebeden en gebaren 
blijken toch een diepe kracht te bezitten die in de vernieuwingsdrift van vele 

religies zijn zoekgeraakt. Het voortbestaan van deze devoties en rituelen 
betekent niet dat de kerken weer vol lopen. Bij deze huidige devoties gaat 

het vaak om een individuele zoektocht naar persoonlijke beleving.  

Het boek bevat nog vele andere beschrijvingen over het huidige levensgevoel 
en de rol van riten en devotie daarbij. 

Uitgeverij Polis ISBN 9789 4631 03459 Prijs € 22,50 . 
 

Dolf van der Linden OSA 

https://www.bol.com/nl/p/rituelen/9200000092230236/?suggestionType=typedsearch&bltgh=vbCRHhteJg4MVt-SgO1ByQ.1.2.ProductImage
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Kerstmis 2018 

 
Ik wens je ogen toe die 

de kleine dingen van de gewone dag zien 

en in het licht zetten. 

Ik wens je oren toe 
die de nuances en de ondertonen 

in het gesprek met anderen opnemen. 
Ik wens je handen toe 

die niet lang overleggen 
of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

Licht dringt door het venster van de ziel in ons binnenste 
en straalt terug in onze omgeving onderweg met medemensen. 

Je moet als een venster zijn 
waardoor Gods liefde in de wereld schijnt. 

 
Edith Stein, karmelietes (1891-1942)  
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Augustinus spreekt: 

 

Over Kerstmis 
 

Heer Jezus, u wilde mens worden voor ons. U bent voedsel en brood voor de engelen. 
Zij zijn vol van u, zij spreken over u en dat worden ze nooit moe. Ze leven uit u en ze 

zijn gelukkig in u. 

En waar bent u voor mij? U hebt een benauwde verblijfplaats, u ligt in doeken 
gewikkeld en ligt in een kribbe. Voor wie doet u dat? U doet het voor ons. U zwijgt in 

de schoot van uw moeder, u zwijgt in de kribbe. 
Maar Hij zal spreken, en als hij er oud genoeg voor is zal hij het evangelie voor ons 

tot vervulling brengen. Omwille van ons zal hij lijden, voor ons zal hij sterven, en om 
ons te laten zien hoe groot eens onze beloning is, zal hij voor ons verrijzen. Voor de 

ogen van zijn leerlingen zal hij opstijgen naar de hemel, en vandaar terugkomen voor 
het oordeel.  

Ja, om in een kribbe te liggen is hij klein geworden, maar hij heeft zichzelf niet 
verloren. Hij nam aan wat hij niet was, hij werd mens. Maar hij bleef wat hij was.  

Kijk, hier hebben wij het kind, Christus. Maar hij groeit op. Laten wij mee opgroeien, 
en samen met hem groter worden. 

(Preek 196,3; zie Als licht in het hart, 41) 

 

Oproep 
 
Voor de aankleding van de hal van het Atrium van het Augustinianum op 24 december 
(zie pagina 14) zijn wij nog op zoek naar mensen die een kunstkerstboom te leen 

hebben. Anita van der Kam komt er graag een aantal ophalen en zal ze na kerst weer 

bij u terugbrengen. Zoveel als onderstaand hebben we niet nodig. Het mogen er één 
of twee minder zijn. 
 

 
 

Heeft u iets voor ons, graag een berichtje naar  j.vanderkam@kpnmail.nl 
 

 
 
 

mailto:j.vanderkam@kpnmail.nl
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  Lezing over dialoog christenen en moslims 
 

Op 7 november j.l. hield Enis Odaci, publicist, journalist en voorzitter van 
Humanislam, een zeer inspirerende lezing over de noodzaak en de 

mogelijkheden van een dialoog tussen christenen en moslims.  Na 
geconstateerd te hebben dat de dialoog doorgaans gevoerd wordt langs 

voorspelbare en veilige lijnen  -beide geloven hebben immers veel 
gemeenschappelijk- stelt hij voor dat juist niet te doen. Hij gelooft meer in 

het benoemen van verschillen. Hij is mede tot deze conclusie gekomen op 

grond van zijn zogenaamde spiegelreizen. Hij bezocht allerlei verschillende 
christelijke groeperingen en nam voor zover het mogelijk was aan hun  

liturgische bijeenkomsten deel. Omgekeerd bezocht een bevriende predikant, 
Herman Koetsveld, verschillende islamitische groeperingen. De 

geloofsgesprekken die naar aanleiding daarvan gevoerd werden, waren 
leerzaam, verhelderend en confronterend. Men ging immers de verschillen 

niet uit de weg. Geen poldertheologie dus.  Ze waren respectvol en vanuit 
het hart. 

“Uit de bergen stroomt water, de bron van dat water noemen wij de Eeuwige, 
de Ene, de Barmhartige en vele andere namen. Dat water wordt een stroom 

en vertakt zich. Uiteindelijk zijn er drie brede stromen ontstaan: jodendom, 
christendom en islam.” 

Odaci pleit uiteindelijk voor een gesprek van hart tot hart. Wanneer we 
spreken vanuit ons hart mogen de verschillen benoemd worden. En wanneer 

we leven vanuit ons hart mogen we op elkaar rekenen en erop vertrouwen 

dat ieder binnen zijn eigen religie zorg zal dragen voor elkaar en voor de 
ander. 

“Vier dus uw jodendom, uw christendom, uw islam. Vier uw humanisme, uw 
atheïsme, uw ietsisme. Maar laat het de ander vooral zien hoe uw 

levensovertuiging van u een beter mens maakt. 
 

 
 

 

 

 
Enis Odaci 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de 
volledige tekst van de lezing, dan 

kunt u zich melden bij Jacques de 
Klerk voor een schriftelijke versie. 

jdeklerk1946@gmail.com 
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LEKENPRAAT XXXIII 
 

Terwijl ik op mijn toetsenbord deze tekst aan het intypen ben,  zie ik onderaan 
mijn computerscherm dat  het  vandaag de elfde van de elfde  is. Ware ik 

carnavalsliefhebber dan zou dit associaties oproepen met dat feest waarvan deze 
dag een voorproefje schijnt te mogen zijn. Misschien zou ik dan zelfs kunnen 

gaan uitweiden over  het getal 33 dat boven deze column staat. Want dat is 
immers drie maal het gekkengetal. Maar elf november  roept heel andere 

gevoelens bij mij op. Het is namelijk de dag die een einde maakte aan de Eerste 
Wereldoorlog. En ditmaal is dat precies honderd jaar geleden. Dat lijkt ver weg, 

maar het wordt al minder als ik bedenk dat mijn eigen vader en moeder -op 
twee verschillende plaatsen in dit land-  als lagere schoolkinderen al op aarde 

rondliepen. Gelukkig aan de goede kant van de grens met België. Want ons land 
bleef de oorlog toen nog bespaard. 

 

  
       De “dodendraad” bij Achel in 1916                De symbolische “poppies” op Armistice Day 

 
Deze zomer kwam de herinnering aan die oorlog nog wat dichterbij, toen ik met 

het hele gezin inclusief kleinzoon bij de Achelse Kluis langs de zogeheten 
“dodendraad” fietste. Mijn kleinzoon is het 5  jarig manneke dat zijn opa een 

tijdje terug met de mond vol tanden liet staan door zijn vraag naar de exacte 
locatie van de hemel. Misschien herinnert u zich dat nog van een vorige column. 

Aan zijn vraag moest ik denken door de Eerste Wereldoorlog ,die me al fascineert 
sinds ik in mijn studietijd kennis maakte met Armistice Day (in de volksmond 

“poppy day” geheten) en de rond die dag jaarlijks terugkerende, 

indrukwekkende plechtigheid bij de Cenotaph in Londen. Want hoe moeilijk de 
hemel  om te lokaliseren ook is, de hel is simpel aan te wijzen. 

 
Genoemde oorlog was immers de hel op aarde. De onbeschrijfelijke ellende van 

de miljoenen die daar in de loopgraven “leefden” tot ze als  kanonnenvoer door 
mitrailleurvuur werden afgeslacht. Lees over of kijk naar de documentaire over 

de Battle of the Somme tenzij je bang bent voor slapeloze nachten. 
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En die oorlog, die alleen al zo’n 10 miljoen (!) militairen het leven kostte, was 
zogenaamd bedoeld om voor eens en voor altijd een einde te maken aan alle 

oorlogen. Kijk hoe nu honderd jaar later de mens nog dagelijks een hel schept 

voor de ander.  Dat ik hier nog even stilsta bij dat begrip “hel” heeft twee 
redenen.  Ten eerste omdat in een aantal  media de ongenuanceerde opmerking 

verscheen als zou paus Franciscus de hel hebben afgeschaft. Een onvolledige 
weergave van zijn woorden die echter  voor anderen weer aanleiding waren om 

hun idee  te verspreiden als zou dat logisch zijn omdat er volgens hen helemaal 
geen hiernamaals bestaat. 

 
Dan zijn we weer aanbeland op het punt waar mijns inziens niemand voor een 

ander iets zinnigs over kan beweren. Het lijkt  immers tegenwoordig wel 
duidelijk; elk mens, van streng gelovig tot atheïst,  gelooft in iets- wat dan ook- 

en geloven  is een heel persoonlijke ervaring. Hoe iemand diep van binnen 
omgaat met het mysterie van leven en dood, het ontzagwekkende en 

onverklaarbare dat hij of zij gedurende het leven tegenkomt en doorleeft, is iets 
van het individu. Als gemeenschap kun je trachten daarin dingen te ontdekken 

die “gemeenschappelijk” zijn in de zin van gedeelde ervaringen. Maar het ene 

Godsbeeld zal en hoeft niet identiek te zijn aan dat van de ander om toch een 
geloofsgemeenschap te kunnen vormen. 

De tweede reden om iets over het begrip “hel” aan te stippen houdt ook verband 
met de tijd van het  jaar. Niet met de elfde van de elfde, maar met, over enkele 

weken,  25 december; de geboorte van Jezus. Althans de datum die de R.K.Kerk 
daarvoor al zo’n 16 eeuwen aanhoudt. Het is, dunkt me , volmaakt onbelangrijk 

of dit de werkelijk historische datum is van de geboorte van Christus of niet. 
Misschien is er wel gebruik gemaakt van de reeds bij diverse volkeren bestaande 

feesten die men vierde omdat de langste nacht voorbij was en er dus een einde 
ging komen aan winterse kou en duisternis. Wat dan nog, als “men” er het ooit 

over eens werd dat die datum dan mooi uitkwam om Jezus als het Licht en 
redder uit de nood te presenteren. 

 
Waar het wel om gaat is dat wij , ongeacht zijn precieze geboortedatum, zijn 

boodschap accepteren van vrede op aarde aan de mensen van goede wil. De 

boodschap “heb de ander lief gelijk u zelf”, die goddelijk genoemd mag worden 
en die alleen in praktijk gebracht kan worden door te streven naar vrede. 

Vandaar onze wekelijks terugkerende wens aan elkaar  betreffende de vrede 
van Christus. Alleen vanuit dat ideaal, of moet ik zeggen oergevoel, kan 

voorkomen worden dat mensen voor anderen een hel op aarde scheppen. Hoe 
ouder we worden, hoe brozer wij mensen blijken te zijn. Maar ook hoe 

duidelijker het wordt wat wel en niet belangrijk is in dit leven. En dat belangrijke  
is , los van alle soorten gedachten over hemel en hel in een hiernamaals, toch 

simpelweg het proberen te scheppen van een stukje hemel op aarde voor de 
ander of het doen verdwijnen van een stukje hel waar de ander zich in bevindt. 

Ik wens u allen voor later deze maand alvast een Zalig Kerstfeest. 
  

Gert Dirksen 
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Nachtmis 

 

Alweer voor het derde jaar op rij mogen wij onze kerstnachtviering houden in het 
Atrium van het Augustinianum. De dienst, op maandag 24 december om 21.00 

uur,  begint een uurtje eerder dan andere jaren. Voorgangers zijn Joost Koopmans 
osa en pastoraal werkster Marleen Kremers.  

Dit jaar is gekozen voor het thema ‘tijd voor goed nieuws’. Zie, ik ga iets nieuws 
verrichten, het is al aan het kiemen, heb je het nog niet gemerkt? (Jesaja 

43:19). Aan het begin van de laatste week van 2018 willen we samen een uur 
stilstaan bij de geboorte van Jezus en de hoopvolle boodschap die daarbij hoort. Op 

zoek naar vrede, dialoog, zingeving … 
 

De viering wordt door leden van onze geloofsgemeenschap mee voorbereid, zowel 
inhoudelijk (uitzoeken teksten en liederen, schrijven van voorbeden, assisteren 

tijdens de viering) als qua omlijsting (licht en geluid, versieringen, kerststal 

bouwen).  
 

U bent allen van harte uitgenodigd om met ons de Kersthoogmis te vieren. De ingang 
van het Augustinianum ligt aan de Dirk Boutslaan 25, daar zijn ook voldoende gratis 

parkeerplaatsen. Graag tot 24 december, 21.00 uur. 
 

 
 

               
Kerststal in de Paterskerk 
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 

 
Film 19 december: Radiance. Regisseur: Naomi Kawase 

'Niets is zo mooi als datgene dat voor je ogen verdwijnt'. Deze zin loopt als een rode draad door 

deze film. Misako moet een audioscriptie schrijven bij een film. Zij werkt samen met Masaya, een 

fotograaf die langzaam maar zeker zijn gezicht verliest. Beiden proberen het verlies het hoofd 

te bieden door zich vast te klampen aan iets tastbaars: een camera, een rugzak. Datum en tijd: 

woensdag 19 december, 19.30-22.00. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. 

Kosten: € 5,00, inclusief koffie, thee, frisdrank. Voorafgaand aan de film worden er enkele 

thema's aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te komen over de film. 

 

Lezing 12 december: Op zoek naar een nieuwe geloofstaal. 

Inleider: Corine Beeuwkes-van Ede. Wanneer je 'last' hebt van het geloof waarmee je bent 

opgevoed en er afstand van hebt genomen, sta je met lege handen. Het geloof van toen past niet 

meer, maar je wilt of kunt ook niet zonder geloof verder. Als predikant is Corine Beeuwkens-van 

Ede uitgedaagd om nieuwe geloofstaal te formuleren juist voor die mensen, die met die oude 

geloofstaal niet meer uit de voeten kunnen. Tijd: woensdag 12 december, 19.30 – 21.30. Plaats: 

Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Eindhoven. 

 

Cursus 4 en 18 december: Wat geloof ik? 'De geloofsbelijdenis van de apostelen' 

Leiding: Simone Bartelds-Lathuilière, theologe. Religie kunnen we zien als ' De beleving van een 

diepe verbondenheid met zichzelf, de ander, de wereld, de mensen en het transcendente'. Data: 

adventstijd: 4 en 18 december 2018, vastentijd: 2 en 9 april 2019.Tijd: 14.00-16.00u. Plaats: 

Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven Kosten: € 25,- 

 
Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur op 7 december. 

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods 

vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag 

Hammerskjöld, Zukui Jifu  en Franciscus van Assisi. Datum: vrijdag 7 december 2018 en 4 januari 

2019 Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, 

links van de Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Programma: 14.00u. Inleiding 

vanuit een mystieke tekst . 14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start 

Beukenlaantje, ’t  Hofke 15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre. Leiding: Theo v.d. Elzen. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611. 

 

Cursus Sacred Dance. 

'Met behulp van de muziek bieden wij de mens in de dans een ingang naar de stilte, de harmonie'. 

Bernard Wosien, grondlegger van Sacred Dance. Sacred Dance is er voor iedereen die van dansen 

houdt. Het is een dansvorm, die kan leiden tot een dieper beleven van onszelf. Een weg van in 

beweging komen en daarbij bewogen worden. Leiding: Jacqueline Wolbrink-Geerts Data: 15, 22 en 

29 november en 6,13 en 20 december Tijd: 10.00-12.00. Plaats: Kerkwijkcentrum Lambertus, 

Hoogstraat 297, Eindhoven 

info en opgave: Jacqueline Wolbrink, tel.040-2853272 of 06-18825872 

email: geertsjacqueline@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
mailto:geertsjacqueline@gmail.com
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COLOFON 

Doelstelling 

De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap 
Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bind-

middel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een 
podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geïnteresseerden 

over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken. 
De Kerk-Krant is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 
 

Redactie                                                 E-mailadres redactie 
René Hornikx                                          frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Dolf van der Linden 
Linda Derksen                                         Web-site  

Gert Dirksen                                           www.augustinus-eindhoven.nl 
Anita van der Kam 

Frans Savelkouls 

 
Adres van de vieringen 

Kapel Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613LN Eindhoven. Bereikbaar met 
lijn 320 (vertrek station 9.06; aankomst Glorieux 9.12; terug richting 

station: vertrek 10.44 en 11.14; lijn 24 vertrek 11.27). 
  

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

cjm.piscaer@gmail.com 
 

Bankrekening: NL27 INGB000 7526249 
 

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

dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie. 

 
Volgende aflevering 

De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 3 februari 2019. 
Sluitingsdatum voor kopij is 15 januari 2019. 

 
Ziekenbezoek en ziekencommunie 

Vraag en aanbod kunt u richten aan Els Kuypers-van Wensen via emailadres 
Elskuypers41@gmail.com.nl of aan Corrie de Bont via telefoonnummer 040-

2436440. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of 
anderszins redactioneel te bewerken.  Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage. 

mailto:uypers41@gmail.com.nl

