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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden
Wim van den Heuvel stuurde ons het volgende bericht: Ik wilde weten hoe onze
bisschop en pastoor Wilmink op de crisis reageren en ik zocht daarom de website van
onze parochie op. Daar vond ik de brief van Gerard de Korte en kwam ik via de
omroepkerk in de dienst/preek van Rene Wilmink terecht. Die waren goed en het is
m.i. zeker de moeite waard om dat door te geven aan onze geloofsgemeenschap.
Hierbij de link! https://www.parochiesintjoris.nl/nl/.
Ingrid van Neer gaf een link naar een site waar alle lezingen door het jaar te vinden
zijn: https://www.missale.net/nl
Joost Koopmans schreef: Er zijn meer creatieve geloofsgemeenschappen: deze stuurt haar
leden een videoboodschap.
https://m.youtube.com/watch?v=w4xh4yt1xEw&t=27s
Jacques de Klerk hield trouw de wacht: We hebben veel
moeite gedaan om iedereen te informeren over het
tijdelijk stopzetten van de diensten op Glorieux.
Op zondagmorgen heb ik gepost bij de ingang van
Glorieux van 8.45 tot 9.30u. Gelukkig heeft de tamtam
prima gewerkt en is er niemand gekomen voor de
kerkdienst. Het was niet koud en ik las de krant en daar
kwam Ineke mij een potje koffie met koekjes brengen.
Geweldig toch.
Glorieux, glorieus genereus.
Wilt u op deze editie reageren, schroom niet om een bericht te sturen naar
onderstaand mailadres.
Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
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Ter bemoediging
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar
Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai
weer de vogels kunnen horen zingen
Dat de lucht na een paar weken rust
niet langer dik met dampen is
maar helder en blauw.
Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi
mensen horen zingen voor elkaar
en hun ramen openhouden
zodat degenen die alleen zijn
de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.
Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken
bezig met het verspreiden van flyers
met haar nummer door de buurt
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen...
En kerken, synagogen, moskeeën en tempels
bereiden zich voor om mensen te verwelkomen
en onderdak te bieden aan daklozen, zieken
en vermoeiden.
Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier
naar hun buren, en over de hele wereld worden mensen
wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Of hoe weinig controle we echt hebben.
Over wat er echt toe doet.
Liefde en van elkaar houden.
Dus we bidden en we herinneren ons dat
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie
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maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.
Wees dus bewust van de keuzes
die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt eraan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!
Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet
de lege straten aan kan raken:
Zing!
© Richard Hendrick (Brother Richard) (Pater Kapucijn Franciscaan)Ierland,
13 maart 2020

4e zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing: 1 Samuël 16,1b.6-7.10-13a
In die dagen sprak de Heer tot Samuël: `Vul een hoorn met olie: Ik zend u
naar Isaï de Betlehemiet, want een van diens zonen heb Ik voor het
koningschap bestemd.' Toen Samuël en zijn dienaar aankwamen, viel zijn
blik op Eliab en hij dacht: `Die daar voor Jahwe staat is ongetwijfeld zijn
gezalfde!' Maar Jahwe zei tot Samuël: `Ga niet af op zijn voorkomen of zijn
rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet;
een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.' Zo stelde Isaï
zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: `Geen
van hen heeft Jahwe uitverkoren.' Daarop vroeg hij aan Isaï: `Zijn dat al
uw jongens?' Hij antwoordde: `Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de
schapen.' Toen zei Samuël tot Isaï: `Laat die dan halen, want we gaan niet
aan tafel voordat hij hier is.' Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig,
had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei Jahwe: `Hem moet gij
zalven: hij is het.' Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te
midden van zijn broers. (https://rkbijbel.nl/kbs/)
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Evangelielezing: Johannes 9,1-41
In het voorbijgaan zag Hij een man die blind was van zijn geboorte af. Zijn
leerlingen vroegen Hem: “Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders,
dat hij blind geboren werd?” Jezus antwoordde: “Noch hij noch zijn ouders
hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar
worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden heeft, verrichten
zolang het dag is. Er komt een nacht en dan kan niemand werken. Zolang
Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld.” Toen Hij dit gezegd
had, spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek
daarmee de ogen van de man en zei tot hem: “Ga u wassen in de vijver
van de Siloam,” – wat betekent: gezondene –. Hij ging er naar toe, waste
zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger
hadden zien bedelen, zeiden: “Is dat niet de man, die zat te
bedelen?” Sommigen zeiden: “Inderdaad, hij is het.” Anderen: “Neen, hij
lijkt alleen maar op hem.” Hijzelf zei: “Ik ben het.” Toen vroegen ze hem:
“Hoe zijn dan uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “De man die Jezus heet,
maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de Siloam
en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.” Ze vroegen hem toen:
“Waar is die man?” Hij zei: “Ik weet het niet.” Men bracht nu de man die
blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt
en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen
hem dus, hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: “Hij deed slijk op
mijn ogen, ik waste mij en ik zie.” Toen zeiden sommige Farizeeën: “Die
man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet.” Anderen
zeiden: “Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?” Zo was er
verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen:
“Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?” Hij
antwoordde: “Het is een profeet.” De Joden wilden niet van hem aannemen,
dat hij blind was geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders
van de genezene hadden laten komen. Zij stelden hun toen de vraag: “Is
dit uw zoon, die volgens uw zeggen blind geboren is? Hoe kan hij dan nu
zien?” Zijn ouders antwoordden: “Wij weten, dat dit onze zoon is en dat hij
blind is geboren, maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet; of wie zijn ogen
geopend heeft, wij weten het niet. Vraagt het hemzelf, hij is oud genoeg en
zal zelf zijn woord wel doen.” Zijn ouders zeiden dit omdat zij bang waren
voor de Joden, want de Joden hadden reeds afgesproken dat al wie Hem als
Messias beleed uit de synagoge gebannen zou worden. Daarom zeiden zijn
ouders: “Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf.” Voor de tweede maal
riepen zij nu de man die blind was geweest bij zich en zeiden hem: “Geef
eer aan God. Wij weten dat die man een zondaar is.” Hij echter antwoordde:
“Of Hij een zondaar is, weet ik niet, Een ding weet ik wel: dat ik blind was
en nu zie.” Daarop vroegen zij hem wederom: “Wat heeft Hij met u gedaan?
Hoe heeft Hij uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “Dat heb ik al verteld,
maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen. Wilt gij
ook soms leerlingen van Hem worden?” Toen zeiden zij smalend tot hem:
“Jij bent een leerling van die man, wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten
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dat God tot Mozes gesproken heeft maar van deze weten wij niet waar Hij
vandaan is.” De man gaf hun ten antwoord: “Dit is toch wel wonderlijk, dat
gij niet weet vanwaar Hij is; en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Wij
weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is
en zijn wil doet, dan luistert Hij naar zo iemand. Nooit in der eeuwigheid
heeft men gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft
geopend. Als deze man niet van God kwam, had Hij zoiets nooit kunnen
doen.” Zij voegden hem toe: “In zonden ben je geboren, zo groot als je
bent, en jij wilt ons de les lezen?” Toen wierpen ze hem buiten. Jezus
vernam dat men hem buiten geworpen had en toen Hij hem aantrof, zei
Hij: “Gelooft ge in de Mensenzoon?” Hij antwoordde: “Wie is dat, Heer? Dan
zal ik in Hem geloven.” Jezus zei hem: “Gij ziet Hem, het is Degene, die
met u spreekt.” Toen zei hij: “Ik geloof, Heer.” En hij wierp zich voor Hem
neer. En Jezus sprak: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen,
opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden.” Enkele
Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook
wij soms blind?” Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen
zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.”
(https://rkbijbel.nl/kbs/)

Deze tekening is gemaakt door Anita. Ze schrijft er bij:
‘Boek met bril - kruisteken - kaars, staan voor: geloof- hoop - liefde. Dat past volgens
mij aardig bij het evangelie over het opnieuw gaan (in)zien van blinde man.
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God ziet niet zoals een mens ziet
Kernwoord in beide lezingen is: ZIEN.
Nog tijdens de regeerperiode van Saul, wijst God een opvolger aan.
David, de jongste zoon van Isaï. Hij is herder van beroep.
In onze tijd wordt erg veel gekeken naar het uiterlijk van mensen.
En dan treft ons de zin dat God een keuze maakt uit de zonen van Isaï,
niet op grond van uiterlijkheid maar op basis van het innerlijk.
God kijkt voorbij het uiterlijke naar wie iemand echt is.
David is de vertegenwoordiger van een nieuwe toekomst
In het evangelie gaat het ook om zien,
in de betekenis van inzien wie Jezus is.
Jezus geeft een blindgeborene het licht in de ogen.
Hij doet dat op sabbat, de rustdag.
Hierdoor stelt Jezus het redden van een mens boven het handhaven van
de wet. Als de blinde echt ziet, ziet hij tegelijk in wie Jezus is.
Om deze omslag van fysiek zien, naar inzien gaat het met Pasen.
René Hornikx

Zondag Laetare - half-vasten
Overweging door Johan Wolbrink
Wanneer u deze korte overweging leest, is het half-vasten, ook wel zondag
Laetare genoemd. Op deze zondag mag roze in plaats van paars als
liturgische kleur gebruikt worden. Maar van deze roze kleur kunt u, door de
zeer vervelende omstandigheden, geen getuige zijn. Het is een eeuwenoude
traditie dat zowel de advent als de vasten hun ‘roze’ zondag hebben om
aan te duiden dat die tijden op hun helft zijn.
Paars, de kleur die ontstaat, zo vertelde mij een kleurkenner, door
het mengen van rood en blauw. Rood, de kleur van de passie en de liefde
en blauw dat staat voor de rust en innerlijke diepte. En dat ontdek je alleen
in de stilte.
De innerlijke stilte, in deze veertigdagentijd waarin we ons kunnen
herbronnen. Juist door alles wat er de afgelopen weken van buitenaf door
deze uitermate ernstige crisis ons, maar vooral de vele slachtoffers hiervan
is overkomen, brengt ons noodzakelijk tot bezinning.
Ons herbronnen, onszelf kritisch bekijken…….. daarbij kan het verhaal over
de genezing van een blindgeborene ons heel goed van dienst zijn. In dat
verhaal voert de evangelist verschillende personages ten tonele. Maar aan
ons dringt zich de vraag op: in wie herkennen wij ons het best? In de
blindgeborene? In de buren van dichtbij en in de mensen van veraf voor
wie dat wonder een dankbaar onderwerp is voor oppervlakkig onderling
geklets? Of in de Farizeeën, die van zichzelf vinden dat ze alles afweten
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van geloof en moraal en verketteren wat niet in hun straatje past?
Wanneer wij in die spiegel eerlijk en gewetensvol naar onszelf kijken, en
ons zien staan, dan worden er, denk ik, gevoelige snaren in onszelf geraakt.
Moeilijk is het om die gevoelens te benoemen en te onderkennen.
Maar toch, u en ik, wij kennen in ons dagelijks leven mensen, die zieners
worden genoemd. Het zijn mensen die zich getraind hebben te kijken naar
de binnenkant van het leven. Zij kunnen anderen vertellen over datgene
wat zin kan geven aan het leven.
Zulke mensen treffen we ook deze dagen aan in de zorg om mensen
die diep geraakt worden door het coronavirus. Vaak zijn het zeer bescheiden
mensen bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, die niet zo op de voorgrond
treden, maar deze dagen spontaan met applaus, muziek en kleurrijke rode,
paarse en witte bloemen gevoelens van diepe dankbaarheid wordt getoond.
De paarse kleur brengt ons langzaam, maar zeker, naar de dramatische
gebeurtenissen van de Goede Week. Maar dit weekend mengen we
doorheen het paars een portie wit. Pasen komt al voorzichtig steeds meer
doorschemeren en neemt de donkere nevels weg. Het is als bij de blinde in
het evangelie, van wie de schellen van de ogen vallen. Roze zondag dus,
een voorbode voor het licht dat ons met Pasen te wachten staat:
onzichtbaar voor wie blind is, maar genezend voor wie het in zijn leven
toelaat, zoals de dichteres Kathleen Boedt hieronder het zo mooi omschrijft:

In de donkerte van de aarde,
in de kale boom,
in de kern van elke pit,
zit er ondanks het schijnbare levensloze
steeds kiemkracht en groei.
In de koelste blik,
in het scherpste woord,
in de stoutste traan,
in de grootste verlatenheid,
zit er ondanks het dodende
kans tot verandering.
In het oprecht aankijken,
in het open luisteren,
in het hartverwarmend spreken,
in de uitgestoken hand,
in de dragende zorg,
zit er hoop en opstanding.
Telkens weer
sprankels leven,
Pasen en verrijzenis
dichterbij.
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Aan onze kerkbezoekers
Fijn dat we van dit medium gebruik kunnen maken voor een boodschap aan
onze kerkbezoekers. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden
omtrent de stand van zaken.
Inmiddels hebben we van Glorieux gehoord dat het gehele park t/m 6 april
a.s. gesloten is. Volgende week zullen we in overleg met Glorieux bekijken
wat de mogelijkheden voor de paasweek zijn. Wij hebben uiteraard alle
begrip voor deze aanpak, aansluitend bij de landelijke richtlijnen.
Het neemt niet weg dat wij het heel erg vinden dat onze vieringen voorlopig
niet door kunnen gaan en ook de kerkbezoekers de gebruikelijk zondagse
contacten moeten missen. Maar voor de kwetsbare bewoners van Glorieux
is het veel vervelender want zij mogen ook niet van hun kamers af.
Misschien kunnen we hun isolement een beetje draaglijker maken door een
kaartje te sturen. Marleen Kremers wil deze kaartjes graag onder de
bewoners verspreiden.
Dus als u hier aan mee wil werken: stuur een kaartje aan Bewoners van
Glorieuxpark, t.a.v. Marleen Kremers, Geldropseweg 170, 5613 LN
Eindhoven.
Wij wensen u allen veel sterkte toe en hopen dat de nu afgekondigde
maatregelen het virus kunnen inperken en minder mensen ziek zullen
worden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
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