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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap
Augustinus Eindhoven en alle andere
geïnteresseerden
Wij willen inspiratie vinden en moed verzamelen
om wijsheid te vinden voor ons leven van elke dag
in naam van Die wij noemen:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Met aandacht leven
We worden vandaag uitgenodigd
met aandacht te leven.
Dit kan ik als volgt verduidelijken.
Iedereen die auto rijdt, weet dat je
brandstof nodig hebt om te kunnen
rijden. Met een lege tank kom je
niet ver. Als je niet let op de
brandstofmeter en daardoor vergeet tijdig te tanken, zul je
onderweg stranden. En als je
vertrouwen zo groot is dat je denkt
dat medeweggebruikers zullen
stoppen om brandstof met je te
delen, kom je bedrogen uit.
Zo vergaat het de tien meisjes uit

het evangelie van vandaag. Ze gaan
op weg om God te ontmoeten en
terwijl vijf niet met aandacht
leefden, gaan de anderen de
Bruidegom tegemoet.
Moge we in deze viering leren met
aandacht te leven.

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/
Geloven is doen: begin alvast maar
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Tweeëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16
Door te zoeken kan wijsheid gevonden worden.

S

tralend en onverwelkbaar is de wijsheid en zij wordt gemakkelijk
ontdekt door wie haar liefhebben en gevonden door wie haar
zoeken. Aan wie haar begeren laat zij zich aanstonds kennen. Wie vroeg
voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar zitten
aan zijn deur. Want zijn gedachten op haar richten getuigt van een
volmaakt inzicht en wie om haar wakker blijft zal spoedig geen
moeilijkheden meer hebben. Want zij gaat zelf rond, zoekend naar mensen
die haar waardig zijn en op de wegen vertoont zij zich minzaam aan hen en
komt hun tegemoet bij iedere gedachte.
Vraag: Waar vind je Gods aanwezigheid om je heen? Wat is nodig om zijn
aanwezigheid te vinden?
Evangelie: Matteüs 25,1-13
Waakzaamheid wordt er gevraagd en voorbereiding voor de komst van de
Heer.

J

ezus sprak: Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes
die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen
waren dom, de andere vijf verstandig. Want de domme namen wel hun
lampen mee, maar geen olie; de verstandige echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep:
Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes
wakker en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de
verstandige: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de
verstandige antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons
en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar
terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die
klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur
ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer,
doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet. Weest
dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.
Vraag: Wijsheid is je steeds voorbereiden en met aandacht leven. Zou jij zo
wijsheid willen invullen of anders? En hoe dan?
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Woordje door Marleen Kremers
Vorige week woensdag hebben we bij de zusters gevierd dat de congregatie
van de Zusters van Barmhartigheid 175 jaar bestaat. Een hele mijlpaal. Al
175 jaar worden de werken van barmhartigheid door hen gedaan, tot op de
dag van vandaag. Barmhartigheid is een opdracht die we vaak terug horen
in de bijbel. Barmhartigheid gaat verder dan goed zijn voor degenen die
dicht bij je staan. Het gaat nog meer om goed zijn voor de mensen die ver
van je af staan. De vreemdelingen, de vluchtelingen, mensen die ziek zijn
of aan de rand van de samenleving leven. In deze coronatijd zijn het ook
deze mensen die zwaarder getroffen worden. Kinderen die geen veilig thuis
hebben en niet naar school konden. Opvanghuizen die minder mensen
kunnen toelaten. Oude en zieke mensen die geen bezoek mochten
ontvangen. Mensen die op de rand van de armoede leven en hun baan
verliezen. De voedselbanken komen eten tekort om alle nieuwe aanvragen
aan te kunnen. Het is echt crisis, en het raakt ons op alle mogelijke
manieren.
Voor ons als geloofsgemeenschap betekent het dat we nog steeds niet
samen kunnen komen in de kapel. Gelukkig hebben we de Kerk-Krant
waardoor we elkaar op de hoogte houden en geïnspireerd worden. Verder
is het stilletjes. Vooral nu de maatregelen weer aangescherpt zijn. In deze
dagen van de pandemie wordt regelmatig de vraag gesteld: wat is wijsheid?
Wat is een goed beleid in deze pandemie? Kunnen we dan iets leren van de
tekst uit de eerste lezing? Misschien wel. Want ze wordt gemakkelijk
ontdekt door wie haar liefhebben en gevonden door wie haar zoeken. Als je
je gedachten op haar richt en wakker blijft dan zal je spoedig geen
moeilijkheden meer hebben. Ze gaat ook op zoek naar ons en komt ons
tegemoet. Eigenlijk hoeven we er dus alleen maar voor open te staan, te
leven met aandacht. De rest komt vanzelf. Want als je leeft met aandacht,
dan zie je vanzelf wat er nodig is en waar je nodig bent.
De meisjes met de
lampen
uit
de
parabel van Jezus
hebben olie nodig.
Op
het
eerste
gezicht lijkt het
misschien
een
onbarmhartig verhaal. Die slimme
meisjes, die willen
hun olie niet delen
met de domme meisjes. Wat is dat nu? We worden er toch juist steeds op
gewezen om te breken en te delen met elkaar? Maar ik denk dat Jezus met
dit verhaal een andere bedoeling heeft. Het zijn niet de werken van
barmhartigheid waar hij over spreekt. Waakzaamheid lijkt eerder het
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belangrijkste thema van deze parabel te zijn. Om in het Rijk der hemelen
te komen moet je waakzaam zijn, klaarstaan en voorbereid zijn. Ook al
duurt het soms langer dan je verwacht had. En dan ineens is het zo ver,
midden in de nacht komt de roep: hij is er! Trek hem tegemoet! En dan
moet je er klaar voor zijn. Zouden wij er klaar voor zijn? Ben je ooit echt
klaar voor het onverwachte?
Het enige dat wij kunnen doen is onze lampen brandend houden en laten
komen wat komen gaat. We hebben er toch geen controle over, ook al
denken we vaak van wel. We kunnen het niet onderdrukken of uitstellen.
Het leven ontvouwt zich toch zoals het zich ontvouwt. Of wij het daar nu
mee eens zijn of niet. Om met de woorden van Jezus te spreken: de
bruidegom komt op een tijd en een uur dat wij niet kennen. Daarover
speculeren heeft dus geen zin. Aan ons de opdracht om waakzaam te zijn,
om alert te blijven. Om met aandacht te leven en open te staan voor de
wijsheid die ons komt opzoeken. Om een licht te zijn voor anderen en bij te
schijnen waar het donker is. Dat is onze opdracht. De rest zal zich vanzelf
ontplooien.
Marleen Kremers
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Herinneringen uit een Roomse jeugd (6):
Tante Zuster
Zoals vele katholieke Brabantse
kinderen had ook ik een “tante
zuster”. Een oudere zus van mijn
moeder, Leentje, was op 18-jarige
leeftijd ingetreden bij de “Franse”
zusters in Eindhoven die een
klooster hadden naast het huidige
restaurant
Mei-Ling
op
de
Geldropseweg. Deze Franse orde, de
Soeurs de Marie-Joseph was in het
begin van de twintigste eeuw door
de toenmalige Franse regering het
land uitgezet en zocht haar
toevlucht in een aantal andere
Europese landen. Na de Eerste
Wereldoorlog werd de orde in Frankrijk weer toegelaten. Eind jaren dertig
vertrok Tante Zuster naar Frankrijk om daar met uitzondering van enkele
oorlogsjaren tot haar dood in 2002 te wonen. Zij verbleef o.a. in Alencon,
Montpellier, Parijs en tenslotte in het “moederhuis” in Le Dorat bij Limoges.
Elke vijf jaar mocht zij een maand naar Nederland komen en omdat opoe
bij ons inwoonde, verbleef ze ook meestal bij ons thuis. Vanaf die tijd
ontstond er tussen haar en mij een soort band die tot haar overlijden in
stand bleef. Ik heb haar in Frankrijk vaak tijdens vakanties opgezocht en
ook later, toen zij wat minder goed ter been was, ook een enkele keer
opgehaald om bij mijn moeder te kunnen logeren.
Twee bijzondere ontmoetingen met haar wil ik u niet onthouden. Op
het Augustinianum werd jaarlijks voor de leerlingen van klas 3 een ééndaagse Parijsreis georganiseerd. Als begeleider van een achttal
havoleerlingen verraste ik mijn groep met de mededeling dat wij behalve
de Eiffeltoren en de Notre-Dame ook de vrouwengevangenis in de prachtige
middeleeuwse Conciergerie aan de Seine zouden gaan bezoeken. Vol
ongeloof liepen zij met mij die dag van de Notre-Dame naar de gevangenis.
Tante Zuster werkte daar toen enkele jaren om de Nederlandse en Belgische
meisjes die ’s nachts in Parijs van de straat werden geplukt, te begeleiden.
Bij de ingang van het gevang werden we door haar en enkele gendarmes
met indrukwekkende sleutelbossen opgewacht en kregen vervolgens na
het openen en sluiten van veel poorten een rondleiding door het cellencomplex. Ik vermoed dat deze scholieren dit bezoek aan Parijs nog steeds
koesteren.
Een aantal jaren later –tante zuster verbleef toen een periode in Le
Dorat- ging ik samen met Jorien die ik enkele maanden eerder had leren
kennen- we waren dus nog niet getrouwd –op vakantie. De reis voerde ons
naar Italië maar ik kwam op het idee op de heenreis bij tante zuster langs
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te gaan om Jorien aan haar voor te stellen. Wij werden heel hartelijk
ontvangen, uitgenodigd voor het avondeten en mochten blijven logeren in
het klooster. Zij had met mère-superieur overlegd hoe dat moest met dat
ongetrouwde stel. Twee kamers? Nee dat hoefde niet…. Wel een soort
katholiek compromis. Wij kregen een prachtige kamer met twee naast
elkaar staande bedden en tussen die bedden een levensgrote plank. Je kon
eenvoudig van het ene bed naar het andere lopen. Maar liggende in je eigen
bed elkaar niet zien!
Ach dat katholieke geloof leek zo gek nog niet……..
Harrie Meelen

KNIPSELS (8)
Boven rouwadvertenties staan vaak mooie, aangrijpende, ontroerende,
religieuze teksten te lezen. Veel van die teksten knipte ik uit en in verband
met de novembermaand geef ik er hieronder een aantal van weer.
Stel je voor
Als je weet dat iemand van je houdt
je alles vergeeft
je altijd bijstaat
je nooit laat vallen
omdat hij je zwakheid kent
dan is dat een geweldig gevoel.
Maar stel je nu eens voor:
dat die iemand
de God van hemel en aarde is!
(Toon)

uit Prediker:
En het stof wordt weer
wat het in oorsprong geweest is
en gaat op in de aarde
en de levensadem keert terug
vanwaar hij gekomen is
en verdwijnt in God.

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij
(Toon)
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Nu komen de dagen
dat ik veel aan je denk
de gedachte niet kan verdragen
dat je er niet meer bent.
Dat ik niet meer kan zeggen
hoeveel ik om je geef,
je niet meer uit kan leggen
waarom ik wenste dat je bleef.
Maar nu het zover is,
blijf in de geest bij mij,
maak dan, ondanks dat ik je zo mis,
van daaruit me weer blij.

Gek toch
dat iemand zo springlevend wordt
als hij net dood is.

Een dromer, gevoelig en geremd,
ook een spetter, en een concurrent
met streken, speels, intelligent.
Gekoesterd, bejubeld en bezongen,
gewoon…een lieve jongen.
Twintig jaar, a lonesome cowboy far
from home
- I want to be freezijn paard niet meer in toom.
Steeds verder dolend in de mist,
alles, iedereen ontwijkend,
achter hersenschimmen aan.
Met dertig jaar, eenzaam
bezwijkend,
hield hij op met te bestaan.

Verzameld door Joost Koopmans osa

De stand van de krant
Enkele weken geleden heeft de redactie u gevraagd te laten weten hoe het
met u gaat, te vertellen hoe u de crisis ervaart, waar u voor vreest, wat de
positieve kanten van de crisis zijn, hoe de wereld verder moet als alle
deuren weer opengaan. Onze oproep bleek niet aan dovemans oren gericht.
De redactie heeft daarom enige voorraad aan kopij kunnen opbouwen.
Verdeeld over de komende tijd, komen al uw inzendingen aan bod.
Onze vriendelijke dank.
Redactie van de Kerk-Krant
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Abdij van Egmond
In de omgeving van een zee van rust en stilte
Jaarlijks heb ik het genoegen om mij enkele dagen terug te trekken in de
abdij van Egmond–Binnen, dat ongeveer 2 kilometer van de zee verwijderd
ligt. Daar leeft een gemeenschap van benedictijnse monniken die naast
bidden en werken óók de zorg voor de aarde centraal stellen. En in die
abdij mag ik bij ongeveer twaalf monniken en met vader abt onder één
dak te gast zijn.
Hun leven is een gebedsleven, gericht op het zoeken van God (i.p.v
naar God) in de dagelijkse gezongen getijden en eucharistie. Daarnaast
cultiveert iedere monnik individueel zijn persoonlijke gebed in de stilte van
zijn cel, in de tuin, en, zover mogelijk, bij het werk. De stilte in de abdij
ervaar ik ieder jaar opnieuw als een weldaad en het dagelijkse bijwonen
van de liturgie (zes keer bijeenkomen in de kapel) doet mij goed. Afgelopen
week las ik hun nieuwsbrief die mij maandelijks wordt toegestuurd, dat
ondanks dat er in het Nederlands alleen nog een online (werk)vertaling is
van de nieuwe encycliek van paus Franciscus, een aantal broeders deze al
nieuwsgierig aan het lezen waren.
De oproep van Franciscus sluit nauw aan bij het nieuws: klimaatnood, geweld, ongelijkheid, vluchtelingencrisis en ga zo maar verder. In
deze encycliek roept de paus op tot humaniteit, tot een hernieuwde
Christelijke bezinning op het begrip Fraternité (zuster- en broederschap).
Een bezinning geschreven in een taal, die ook toegankelijk is voor mensen
die minder bekend zijn met kerkelijke begrippen. Maar de afgelopen weken
kregen de monniken, zo laat de abt van de abdij weten, via diverse kanten
ook een concrete oproep tot zuster- en broederschap. Er waren namelijk
Kamervragen over het drama op Lesbos. Er was een vloed van
mailberichten met politieke, urgente en emotionele woorden. Tussen al
deze e-mail berichten vonden de monniken een prachtig gebed van Ad
Wijlhuizen, predikant van De Drie Ranken in Apeldoorn. En de monniken
willen dit gebed graag met anderen delen als een stiltemoment zo laat de
nieuwsbrief mij weten.
‘De zee is hier in Egmond een goede plaats om dit mooie gebed te
omlijsten‘, aldus vader Abt. Wanneer je dicht bij de zee woont, nodigen de
monniken je dan ook uit om bij de zee te gaan bidden. Maar omdat de zee
voor ons die wekelijks de extra editie van de Kerk-Krant ontvangen vér weg
is, kunnen we met het onderstaand gebed toch iets van de zee, dichtbij de
Abdij van Egmond meekrijgen.
Johan Wolbrink
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Gebed voor jou
Dat jij, die gegaan bent,
toen op een dag, zomaar,
omdat het niet anders meer kon,
-God weet hoe het wasdat jij, mensenkind,
gegaan langs moeizame wegen,
met velen alleen door
duistere nachten,
aangespoeld aan onze grenzen,
dat jij, nu je hier bent,
ja dat jij ogen mag ontmoeten
die jou zien,
handen die jou omarmen,
harten die jou verstaan
en je stiltes verdragen.
Dat jij,
zo overgeleverd aan mij en anderen,
iets mag ervaren van de Vriendelijke, Erbarmende
en Leven Schenkende.
Want weet je, de toekomst is ook voor jou,
deze aarde, deze lucht,
ze komt jou toe, je bent zo nodig.
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen.
In naam van de liefde, in Jezus’naam.
Amen
Predikant Ad Wijlhuizen
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Sterkte in zwakte

Geduld is een schone zaak. Geduld kun je ergens voor opbrengen.
Dat lukt je wel even, maar als het langer gaat duren? Als je niet eens
weet hóe lang je nog moet wachten? Dan kan dat vurige vlammetje wel
eens lager gaan branden, de olie raakt langzaam op. Onze concentratie is
nu eenmaal beperkt van duur, al te gauw raken we ongewild verstrooid.
Volhouden lukt beter naarmate je verlangen groter is. Zeker als je weet
waar je het voor doet. Je hoopt en gelooft écht in die Vrede, die Vreugde,
die Liefde.
En als je je daarin ook nog gesteund weet door anderen in je nabijheid,
die met je mee hopen, dan geeft dat veel sterkte.
Dus lieve mensen, blijf waakzaam en help elkaar om vol te houden!!
(dan doe ik het ook…)
Anita
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