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EINDHOVEN 
 

Jaargang 9, nummer 8                   24 januari 2021                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 

Derde zondag door het jaar 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Adres van onze website: augustinus-eindhoven. 

 

Ga met me mee 
Elke dag wordt er een beroep op ons gedaan. Elke dag worden we geroepen. 
God roept mensen op, in zijn Naam mensen te bekeren, vrede aan te zeggen 

en te bevrijden. Jezus riep en roept mensen op tot een nieuwe manier van 

leven. 
Vandaag nodigt Jezus ons uit met Hem mee te trekken en zijn volgelingen 

te worden. Voor ons, die ons christenen noemen blijft het een levensopgave 
Jezus na te volgen en daarin trouw te volharden. 

 
Mogen we ons vandaag innig verbonden voelen met Jezus om ons gesteund 

te weten dat “Geloven mag…”                                             René Hornikx 
 

Mogen we -op 
afstand- met 

elkaar 
verbonden zijn, 
in de naam van 
God die onze 
weg verlicht, 
van Jezus die 
ons roept en 
van de heilige 
Geest die ons 
één maakt. 

Amen. 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Jona 3,1-5.10 
Jona moet in Ninevé een boodschap van bekering en heil verkondigen. 

 

et woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht: 'Sta op, 
ga naar Ninevé, de grote stad Ninevé, en zeg haar aan wat Ik u te 

zeggen heb gegeven.' En Jona stond op en ging naar Ninevé, zoals de Heer 
bevolen had. Ninevé was een geweldig grote stad; drie dagen had men 

nodig om er doorheen te trekken. Jona begon de stad in te gaan, een 
dagreis ver. Toen riep hij: 'Veertig dagen nog, en Ninevé wordt met de 

grond gelijk gemaakt! ' Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God; zij 
riepen een vasten uit en allen, van groot tot klein, trokken zij boetekleren 

aan. En God zag wat zij deden; Hij zag hoe zij terugkwamen van hun 
heilloze wegen. En God kreeg spijt, dat Hij hen met dat onheil bedreigd had. 

Hij bracht het niet ten uitvoer.  
 

Vraag: Er zijn mensen die invloed hebben op ons leven. Wie blijft je tot op 
de dag van vandaag bij als een inspirerend persoon? Waarom? 
 

Evangelie: Marcus 1,14-20  

Jezus roept op tot bekering en nodigt mensen uit om hem te volgen. 
 

adat Johannes was 

gevangengenomen, 
ging Jezus naar Galilea 

en  verkondigde er Gods 
Blijde Boodschap. Hij zei: 

'De tijd is vervuld en het 
Rijk Gods is nabij; 

bekeert u en gelooft in de 
Blijde Boodschap.'  

Toen Hij eens langs het 
meer van Galilea liep, zag 

Hij Simon en de broer 
van Simon, Andreas, 

terwijl zij bezig waren het 
net uit te werpen in het 

meer; zij waren namelijk 

vissers. Jezus sprak tot 
hen: 'Komt, volgt Mij, Ik 

zal maken dat gij vissers 
van mensen wordt.’ Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden 

Hem. Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens 
broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te 

maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de 
dagloners in de boot achter en volgden Hem.  
 

Vraag: Wat betekent voor je ‘een visser van mensen zijn’? 

H 

N 
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Overweging 
 

Na zijn doop in de Jordaan gaat Jezus zijn openbare 
leven beginnen. Hij gaat verkondigen wie hij is, waar 

hij vandaan komt en wat zijn idealen zijn. 
Om zijn idealen te verwerken heeft hij medewerkers 

nodig. Dat zullen zijn leerlingen worden. Hij gaat ze 
nu roepen. De drie komende jaren zullen zij Hem 

vergezellen bij alles wat hij doet. 
 

Jezus roept vandaag enkele vissers, stoere mannen, 
die de hardheid van het vak kennen en leven en dood 

op het water hebben ervaren. Een bijna onopvallend 
woord is zeer veel zeggend en bepalend voor de toekomst. “Terstond” staat 

er.  Terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden Hem. Er moet 
onmiddellijk een vonk zijn overgeslagen op die vissers om zo’n radicale 

verandering in hun leven te beginnen. Nogmaals, de onmiddellijkheid is 

zeer opmerkelijk. En de roep van Jezus volgen en alles achterlaten,  hun 
boten, hun familie, hun leefwijze, is onverwacht. 

 
Zo geeft Marcus al een inkijk in wie Jezus is. En bij die roeping is er geen 

tijd te verliezen, zal ik het wel of niet doen, moet ik afscheid nemen van 
iedereen en alles wat mij dierbaar is. De boodschap van Jezus lijkt hard, 

maar Hij is de vriendelijkste, de hartelijkste, de zorgzaamste en meest 
sociale persoon die bestaat. Onverwacht is Jezus in hun levens 

binnengevallen.  De kracht en de liefde van Jezus zijn roepstem  was 
onweerstaanbaar. Dat is een positieve overval van Jezus. Er is niemand 

geweld aangedaan. Nogmaals, tussen de roeping van Jezus en het meegaan 
met de leerlingen, zit geen bedenktijd en geen uitstel en geen twijfel, of 

”we zien het later wel”. 
 

Wat leven wij in een totaal andere wereld, en toch moet het evangelie ons 

op een of andere manier inspireren. Wij kunnen zeggen: de wereld en de 
mensen toen waren zo totaal anders dat ik er geen enkel aanknopingspunt 

vind voor mijn leven nu. Maar we moeten het evangelie niet te plat zien. 
Alles wat er geschreven staat, puilt uit van leven, van inspiratie en van een 

groot mysterie. Daar is elk mens toch mee verbonden.   
 

Stap in het evangelie, doe er iets mee, betrek op een of andere manier de 
geest van Jezus in je leven, dan kun je voor verrassingen komen te staan.  

Jezus zegt: “De tijd is vervuld en het Rijk God’s is nabij, bekeert u en geloof 
in de blijde boodschap”. En dan gaat Hij mensen zoeken. 

 
Een moeilijke vraag: Kan bij  ons de tijd al vervuld zijn? Kan bij ons al het 

Rijk Gods nabij zijn? Ja dat kan. Kijk eens wat de mensen ongemerkt, 
ongezien voor anderen doen in deze coronatijd. Steun, hulp en nabijheid is 

hartverwarmend. 
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De apostelen die Jezus volgen gaan een fascinerend leven tegemoet.  Hun 
geloof gaat groeien, maar ze blijven mensen. Dat ervaren we het meest van 

hen in de hof van Olijven als alles voorbij lijkt en zij het niet meer zien 

zitten. Maar als de Geest komt zal deze hen definitief inspireren tot 
medewerkers van Gods Rijk. 

 
Dolf van der Linden osa 

 
 

De visser 
 
Eens zat iemand te vissen aan een meer. De zon scheen. De visser was 

rustig en gelukkig. Er kwam iemand langs, die vroeg: ‘Waarom gebruik je 
niet meer dan één hengel; dan kun je meer vangen’. De visser zei: ‘Nou, 

wat dan?' ‘Nou’, zei de voorbijganger, ‘dan verdien je meer’. ‘En wat dan?’, 
zei de visser. ‘Dan kun je een boot kopen en het meer opgaan, om nog 

meer te vangen.’  ‘Ja, ja, en wat dan?’, zei de visser. ‘Na verloop van tijd 

kun je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen.’ 
‘En wat dan?’, zei de visser. ‘Dan huur je een knecht’, zei de voorbijganger, 

'die samen met je vangt, en zo verdien je veel geld met je vis.’ ‘En wat 
dan?’, zei de visser. ‘Ja, wat dan?’, zei de voorbijganger, ‘ja, eens kijken: 

dan kun je bijvoorbeeld lekker gaan vissen en zitten in de zon’. ‘Zo is het’, 
zei de visser, ‘laat mij dus maar rustig zitten . . . .'                René Hornikx 

 
Vraag: De eeuwige tweestrijd: geld verdienen of er zijn. Hoe hou je beiden 

in evenwicht? 
 

 
 

 
Voortaan bemin ik U alleen, volg ik U alleen, 

zoek ik U alleen, ben ik bereid U alleen te dienen.  

 
Augustinus 
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Van Lascaux tot Schiermonnikoog (4) 
 

In dit deel van mijn verhaal wil ik u wat vertellen over compositie en 
portretschilderkunst. 

 
Compositie 
De compositie van een kunstwerk is heel belangrijk voor het harmonisch evenwicht 

van vormen en kleuren. Ik noem twee interessante compositorische toepassingen. 
Allereerst de ‘Gulden Snede’. De ‘Gulden Snede’ is een regel van wiskundige 

verhoudingen. Het voert te ver daar breed over uit te wijden. Wel interessant is 
het om te weten dat ons lichaam is opgebouwd volgens die verhoudingsregel. Een 

kootje van onze vinger staat tot de hele vinger als de hele vinger tot de hand. 
Ook in de architectenwereld is de ‘Gulden Snede’ bekend. De kunstenaar past de 
‘Gulden Snede’ gevoelsmatig toe. Ik gebruik weleens een speciale passer om de 

juiste plaats van de horizon te bepalen voor mijn landschap-   
schilderijen. De juiste plaats van de horizon is altijd beneden het midden, zoals op 

de afbeelding hieronder te zien is. Vincent van Gogh week hier weleens van af door 
de horizon boven in het schilderij te plaatsen om daardoor veel van het landschap 
te kunnen laten  zien.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Een andere bekende compositievorm is de 

diagonaalcompositie. Peter Paul Rubens 
(1577-1640) was een meester in de 
toepassing. Zijn schilderij De Kruisafname 

is daar een voorbeeld van. 
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De portretschilderkunst 

In de portretschilderkunst gelden andere compositieregels. De 
meest authentieke vormen van hoofd en gezicht zijn die van een 

baby. Het is de basis voor de portretschilder. Ter illustratie deze 
schets. De ogen staan in het midden van de afstand tussen kruin 
en kin. De ogen staan even ver uit  elkaar als de breedte van de 

neus. De oren staan op ooghoogte.  
 

In het bijzondere portret Meisje met de parel 
van Johannes Vermeer heeft de schilder de 
geldende regels gevolgd. Alleen de neus is wat langer en 

daardoor de bovenlip korter. Dat maakt het portret, naast de 
prachtige ogen en open (sensuele) mond zo bijzonder. Het 

meisje lijkt met haar onbevangen blik direct contact te maken 
met de toeschouwer. 
 

Pieter Briels 
 

 

 
 

S. Maria dell'Anima 
 

Eindhoven ligt tussen Mierlo en Oirschot. Dat lijkt op het eerste gezicht een 
vreemde vaststelling. Het is juist: kijk maar op een kaart. Eindhoven ligt 

goed halverwege Mierlo en Oirschot. Maar niemand zal ooit de ligging van 
de stad aan de Dommel zo beschrijven.  

Nochtans ligt Eindhoven tussen Mierlo en Oirschot. In Rome ligt er een deur 
tussen Mierlo en Oirschot. Dit lijkt helemaal onzin. Troost u, ik ben nog niet 

in het stadium van de onzin beland en daarom herhaal ik dat er, net zoals 
Eindhoven tussen Mierlo en Oirschot ligt, in Rome tussen deze twee 

plaatsen een deur zit.  
 

Als geboren Oirschottenaar ben ik een West-Zuidoost-Noord-Brabander. 

Geen wonder dat ik het noorden kwijt raak. Zuidoost-Brabant is in de 
cultuurhistorie eerder arm bedeeld, lijkt het. Maar dat blijkt bij nader inzien 

toch nog mee te vallen. Zoals zo vaak, gaat het erom de juiste invalshoek 
te vinden. Jawel, de juiste deur. De deur tussen Mierlo en Oirschot dus.  

 
Ik raaskal nog steeds niet, maar neem u (althans in gedachten) mee naar 

Rome, naar het hart van de stad, bij de Piazza Navona. Daar bevindt zich 
de S. Maria dell'Anima, op dit moment de Duitse en vooral Oostenrijkse 

nationale kerk in Rome. Wie Noord-Brabant in Rome zoekt, moet daarheen, 
en zeker niet naar de Friezenkerk. Daar zitten Friezen, en Brabanders zijn 

nu eenmaal Franken. Nederlanders bezoeken de S. Maria dell'Anima vooral 
vanwege het grafmonument voor paus Adrianus VI, maar er is zoveel meer 

te zien. De kerk mag dan wel Duits en Oostenrijks zijn, ruim 70% van de 
oude grafmonumenten en overige inrichting heeft banden met de Benelux. 
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Er liggen meer graven van Luikenaars dan van Oostenrijkers. En na Luik 
volgt Brabant als nummer twee. 

 

En zo kom ik bij mijn deur. Dat is niet de deur 
waardoor u binnenstapt, wel die helemaal links. 

En dan ziet u dat ik niet raaskal, althans nog niet. 
Want links van deze andere (en gesloten) deur 

bevindt zich een praalgraf zoals u er in Noord-
Brabant maar drie vindt. Het is het graf van 

Willem van Enckenvoirt, de enige Noord-
Brabantse kardinaal. 

U zult hem wel niet sympathiek vinden. Hij was 
het wellicht meer dan u denkt, maar dat 

verhindert niet dat Van Enckenvoirt bij uitstek 
een vertegenwoordiger was van de misstanden in 

de Kerk rond 1500. Hij was geboren in Mierlo in 
1464 en moet al vroeg naar Rome zijn gegaan. 

Om carrière te maken. Zo was dat destijds, al was 

dat niet de bedoeling van de Stichter geweest. 
Het idee dat de kleinste de grootste is, is zelden 

aangeslagen in de geschiedenis.  
 

Ondanks dat de wetenschappelijke literatuur Van Enckenvoirt meestal een 
studie in Leuven toedicht, lijkt daar geen aanwijzing voor te bestaan. In 

Rome werd Van Enckenvoirt procurator of zaakwaarnemer, vertegen-
woordiger van de belangen van iemand aan het belangrijkste internationale 

administratieve netwerk dat er was, de Kerk. Hij was daar goed in en werd 
zelfs procurator van de Habsburgers voor de Nederlanden. Voor Karel V 

dus. Zo kwam hij in contact met Karels regent in Spanje, Adrianus Florensz 
van Utrecht. Toen deze op 9 januari 1522 paus werd, begon Van 

Enckenvoirts carrière pas goed, want hij werd het contactpunt tussen de 
nieuwe paus en de Curie tijdens de zeven maanden tussen pauskeuze en 

kroning. En ook daarna. Niemand kwam bij de paus zonder langs Van 

Enckenvoirt te komen. Op zijn sterfbed benoemde Adrianus VI hem tot 
kardinaal. Van Enckenvoirt bleef in Rome, richtte het mooie grafmonument 

voor Adrianus op, zag zijn eigen graf tegenover dat van de paus en stierf in 
Rome in 1534. Zijn graf verhuisde uiteindelijk naar de binnenkant van de 

voorgevel waar het nu nog staat.  
 

Carrièreman, administrator, verzamelaar, zelfs verwoed verzamelaar van 
kerkelijke inkomsten zoals prebenden of kanunniksplaatsen, bisschop van 

Tortosa en Utrecht zonder ooit zijn bisdommen bezocht te hebben: nee, 
Willem van Enckenvoirt is niet ons idee van een kerkelijke figuur. Maar er 

zijn geen geruchten over verregaande ontucht of moorden die hij op zijn 
geweten zou hebben. Hij was een jurist die carrière maakte, maar die de 

belangen van zijn cliënten ter harte nam. Dat Oost-Nederland nu tot 
Nederland hoort, ligt voor een deel aan hem, want hij onderhandelde dat  

 
De onopvallende voorgevel van 

de S. Maria dell'Anima 

(foto Wikipedia) 



8 
 

het wereldlijk bestuur van het Sticht Utrecht aan 
Karel V kwam en niet meer aan de bisschop. Een 

merkwaardig man uit Mierlo dus.  

 
Ons is wellicht liever de man wiens 

grafmonument rechts van de deur tegen de muur 
is bevestigd. Christiaan van der Ameijden werd 

rond 1530 in Oirschot geboren en moet ook al 
jong naar Rome zijn getrokken. Ook voor zijn 

carrière, maar op Christiaan zouden we niets aan 
te merken hebben. Hij was zanger en trad in 

1563 toe tot het privé-koor van de paus, de 
Cappella Sistina. Als u in de Sixtijnse kapel 

tussen de fresco's de zangtribune hebt gezien, 
mag u er zeker van zijn dat hij daar gestaan 

heeft. Tot zijn dood op 20 november 1605 zou hij 
deel uitmaken van dit koor. Van zijn composities resten een madrigaal op 

Italiaanse tekst, een mis en een Magnificat. Geschreven in de hemelse 

polyfone stijl waarin verschillende stemmen door elkaar zingen tot een 
muur van onontwarbaar maar harmonisch geluid. Bedoeld om de hemelse 

sfeer te suggereren. De eredienst was destijds meer voor God alleen 
bedoeld dan ook voor de gelovigen. Een opvallende Oirschottenaar dus.  

 
Wat leert ons dit? Dat de Kerk ook een historische instelling is waarin 

bepaalde verschijnselen soms aanzienlijk in conflict zijn met wat Jezus ooit 
bedoeld zal hebben. Dat de nood aan kritische reflectie en hervorming altijd 

actueel was en is. Dat ook de Kerk van vandaag altijd open moet blijven 
staan voor die reflectie. Dat er altijd een spanningsveld zal bestaan tussen 

het element van gemeenschap en dat van instelling. Dat dat onvermijdelijk 
is en ons altijd wat bescheiden moet maken. Dat de waarheid vaak in het 

midden ligt. 
 

In Rome ligt tussen Mierlo en Oirschot een deur. Maar ook Eindhoven ligt 

tussen Mierlo en Oirschot. In Mierlo-Hout bevinden zich nog altijd sporen 
van de door Willem van Enckenvoirt gestichte Apostelhoeve, opgericht als 

liefdadigheidsinstelling. In de Sint-Pieter in Oirschot bevindt zich een replica 
van de grafinscriptie (met Nederlandse vertaling) van Christiaan van der 

Ameijden. Beide liggen aanzienlijk dichterbij dan Rome dat nu tijdelijk quasi 
onbereikbaar is. Eindhoven houdt het midden.  

 
Michiel Verweij 

 
 

 
 

 
 

 
Willem van Enckenvoirt 

(foto Wikipedia) 
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Herinneringen uit een Roomse Jeugd (slot) 
 

De afgelopen maanden heb ik u een hopelijk aardig inkijkje kunnen geven 
in een aantal  aspecten uit mijn Roomse Jeugd. Voor velen van de lezers 

wellicht, zoals voor mij, een omzien met een zeker gevoel van weemoed en 
geborgenheid naar een goede oude tijd. Voor anderen helaas herinne-

ringen aan klerikaal machtsmisbruik en beklemmende regels.  

 
Na mijn  Roomse jeugd is mijn betrokkenheid bij de Kerk, in een snel 

veranderende wereld, blijven bestaan. Een Kerk die in mijn  ogen  toe was 
aan de nodige vernieuwing. Het  Tweede Vaticaans Concilie begin jaren 

zestig en later het Nederlands pastoraal concilie in Noordwijkerhout leken  
de ramen van de kerk wijd open te zetten. Maar al snel kwam de  

teleurstelling  door de restauratie die vanaf de  jaren zeventig  met bis-
schopsbenoemingen zoals  die van Simonis en Gijsen op gang kwam.  

 
Gelukkig was er in mijn toenmalige parochie Woensel-Oost en via 

betrokkenheid bij de Acht-Mei-Beweging voldoende ruimte om binnen de 
Kerk vooral met begeleiding van jongeren en Derde Wereldproblematiek  

actief te blijven. Ook mijn werkplek op het Augustinianum bood de 
gelegenheid voor betrokkenheid vanuit mijn geloof bij o.a. de vredes-

beweging Pax Christi  en reizen naar het Franse Taïzé. Door verhuizing naar 

Stratum werd de band met Woensel-Oost allengs wat minder maar een 
overtuigde  aansluiting bij een parochie aldaar kwam er niet van. Na wat 

omzwervingen kwam ik regelmatig in de Paterskerk van de Augustijnen 
terecht en zeker na de komst van Joost Koopmans werd het geleidelijk een 

nieuw thuis en groeide mijn betrokkenheid met die gemeenschap. En zo 
kwam ik als vanzelf in onze huidige geloofsgemeenschap terecht.  

 
Mijmerend over haar toekomst besef ik natuurlijk wel dat ook zij niet het 

eeuwige leven heeft. Maar, terugkijkend naar de afgelopen jaren, dankzij 
de tomeloze inzet van velen,  is zij een prima thuis gebleken. Een voorbeeld 

wellicht ook voor wat de Kerk zou moeten en kunnen zijn. Als historicus 
denk ik dat een instituut als de Katholieke Kerk zeer waardevol  kan zijn als 

een welkome  morele autoriteit voor  de mensheid. Zonder institutionele 
vorm dreigt toch het risico van geleidelijke afkalving. Wel een meer geloof-

waardig  en minder dogmatisch instituut natuurlijk. Niet slechts bestaande 

uit een hiërarchie van celibataire mannen van bepaalde leeftijd. Maar, en 
dan citeer ik graag Paus Franciscus in zijn encycliek  Fratelli Tutti:  

Wij hebben behoefte aan een gemeenschap die ons ondersteunt en helpt, 
waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken en samen te 

dromen. Als één  enkele familie , als medereizigers uit hetzelfde vlees en 
bloed, als kinderen van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijk huis is, 

ieder van ons met de rijkdom van zijn of haar geloof en overtuiging , ieder 
van ons met zijn of haar eigen stem, allen broeders en zusters.   

 
Harrie Meelen 
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Geloven in honderd woorden 
 

In de Kerk-Krant van 10 januari vroegen we de lezers om eens te 
proberen onder woorden te brengen wat geloven betekent.  Geloven heeft 

voor ieder van ons een eigen inhoud. Het is een van de menselijke 
ervaringen die misschien wel het moeilijkst te beschrijven is. We praten er 

met elkaar niet veel over omdat het zo diep in ons hart zit en omdat het 
de zichtbare werkelijkheid overstijgt. 

De redactie is er erg blij mee dat enkelen van u aan deze oproep in proza 
en poëzie gehoor hebben gegeven. Er is moed voor nodig, om in je hart te 

laten kijken. 
 

Ik geloof in………….. 
 

Ik geloof in God die als een licht mijn weg verlicht. 

Ik geloof in God die liefde is 
altijd van me houdt 

en me uitnodigt te delen wat ik ontvangen heb. 
 

Ik geloof in Jezus Christus die me voorging 
op de weg van vrede, 

eigenlijk de vrede zelf is 
en me meegeeft de vrede te delen. 

 

Ik geloof in Gods geest. 
Zij geeft me kracht, inspiratie en moed 

om licht te zijn voor anderen 
om te leven in vrede met mezelf. 

 
Door deze geestkracht ben ik in staat 

deel uit te maken van een gemeenschap 
op weg naar Gods nieuwe wereld. 

Rene Hornikx 
 

 

Wat geloofde ik vroeger - en nu 
 

Mijn jeugd startte met een drukkend-calvinistisch protestantisme, inclusief 
een -helaas- dreigend godsbeeld. Al jong had ik het idee dat dit eigenlijk 

niet klopte, maar er was geen correctie en erover praten? O nee.  
Later in mijn zeker niet saaie bestaan, snuffelde ik verder; zowel 

geografisch als qua geloofsrichting gevarieerd (N.H., Anglicaans, Volle 
Evangelie, R.K) resulterend in een oecumenische visie.  

Vooral cursussen en lectuur alsook fijne medemensen (al dan niet -meer- 
gelovig) stimuleerden de groei naar een veel positievere beleving. Bovenal 

werd ingezien: God ziet het hart aan.      
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Aanvullend steunden bijzondere dromen en lectuur: NA DIT LEVEN/Eben 
Alexander; en hoe auteur/pastor Hans Stolp in Klooster!/thema-nummer 

ENGELEN verrassend beschrijft dat hij niet meer twijfelt. Herkenbaar! 

Hoera.                                                                                    Ambriëlla 
 

 

Ik geloof in 100 woorden 
 
Geboren en getogen in een katholiek gezin in West–Brabant (vader hoofd 

der school en de pastoor hoofd schoolbestuur en wekelijks bij ons thuis)  

was het gelovig zijn een totale vanzelfsprekendheid! 
Mijn lagere school, middelbare school en beroepsopleiding op katholieke 

grondslag. Huwelijks partner tevens dezelfde godsdienst. 
  

Veel bewuster ben ik mijn geloof gaan beleven tijdens de 25 jaar wonen in 
West–Nederland in een neutrale omgeving. Onder andere door deel te 

nemen aan gespreksgroepen; ook gezocht naar kleine geloofsbijeen-
komsten. 

  
Later, terug in het zuiden, gelukkig, na wat zoeken, uitgekomen bij de 

geloofsgemeenschap Augustinus, een warm menselijke plaats om mijn 
geloof te onderhouden en vooral te voeden. 

Hopelijk gaan de deuren a.s. zomer weer open!              Marijke Grootjans 
 

 
  

 Mijn geloof in 100 woorden of minder 
 

Ik geloof in en nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Zowel veraf als dichtbij. 
Vooral dichtbij 

Omdat ik met vallen en opstaan 
Hier een bijdrage aan kan leveren. 

Met als bron iets 
Dat ver weg in mijn lichaam verborgen zit. 

Door Godswege en mijn omgeving 
Gevormd en geboetseerd. 

Ik hoop en bid dat God en mijn omgeving 

Dit visioen levend zullen houden. 
Ik geloof dat dit Zijn weg is 

Voor een gelukkig en zinvol leven. 
Hoe moeilijk ook. 

Zelfs falen is toegestaan. 
Wil Koteris 
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Vissers van Mensen 
 

Icoon van de Heilige Nicolaas (circa 1620) 

 
In de boot is het veilig. Daar 

staat Sint Nicolaas. Ja 'onze' 

Sinterklaas, die in de Ortho-
doxe kerk een grote heilige is. 

De ‘bisschop van Myra’ wordt 
vooral vereerd om de hulp die 

hij aan armen en mensen in 
nood schenkt. Hij staat er 

rechtop, in vol ornaat, het 
Heilige Boek geklemd onder de 

arm. Zijn rechter arm (meteen 
het hart van deze icoon) is 

opgeheven in een zegenend en 
beschermend gebaar. Zoals 

Orthodoxe priesters dat 
gewoonlijk doen, vormt zijn 

hand symbolisch de letters ‘IC 

XC’, de verkorte naam van 
Jezus Christus. Helaas bevindt 

de boot zich in woeste baren, 
gezien de vele golven en de 

vissen, waarvan er één al bijna 
het loodje heeft gelegd, want 

hij spuwt rood uit.  
 

 
In dat onveilige water zien we nu ook de drenkeling. Gelukkig wordt hij 

nog net op tijd bij de hand genomen door dezélfde Sint Nicolaas, die 
blijkbaar dubbel in deze icoon aanwezig is. De gebaren van beide personen 

zijn hartverwarmend. Je zou zomaar wensen dat jij die drenkeling was, die 
zo liefdevol wordt opgevangen. En hij is niet de eerste die gered wordt, 

gezien al de anderen die boven bij die goeie Nicolaas in de boot zitten en 

dankbaar naar hem opkijken…. 
De ‘drager’ onder deze icoon is, denk ik, eenvoudig. Twee driehoeken 

(rechthoekige driehoek 3-4-5, bekend van Pythagoras) vormen samen het 
diagonale kruis. Ze lijken qua vorm op de gekruiste boven-ra’s ( dwarshout 

haaks op de mast), waaraan de zeilen hangen. En vanuit het midden ( het 
blauwe punt) zijn drie blauwe cirkels (zijnde het omringende water) 

getrokken.  
Schitterend vind ik om te lezen dat zo, op subtiele wijze, meteen ook 

beweging wordt gesuggereerd. Ziet u ook hoe de boot, om het middelpunt 
heen draaiend, op de woeste golven heen-en-weer wordt geworpen. 

Anita van der Kam 
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Bezinning en Spiritualiteit 
 
 

 
 

Vorige week stond er in de kerkkrant het bericht: 

Twee lezingen van Ingrid van Neer over Augustinus zijn via YouTube 
beschikbaar  

https://augustinus-eindhoven.nl/twee-lezingen-van-ingrid-van-neer/ 

 
De tweede lezing gaat over het bidden. 

Wat zegt Augustinus over het bidden?  
Zie www.youtube.com/watch?v=J0pDREWzbA8 

Een lezing van 45 minuten met citaten uit het werk van Augustinus. De 
inhoud is in twee delen ingedeeld: hoe kom je in contact met God: wat gaat 

aan het bidden vooraf; hoe kun je bidden? Elk deel duurt ongeveer 20 
minuten. Voor wie verder wil lezen: Als je hart bidt/ T.J. van Bavel. Leuven: 

Augustijns Historisch In Instituut, 1996. Zie www.augustinus.nl/C22-U70-
Als-je-hart-bidt.html  

 
Om hierover in corona tijd toch gezamenlijke uitwisseling te hebben, 

hebben we samen met Ingrid van Neer een minicursus georganiseerd. 
De lezing bestaat uit twee delen van 20 minuten. 

Thuis en met behulp van het computerprogramma Zoom gaan we met 

elkaar twee keer hierover in discussie. 
Degenen die moeite hebben met dit programma zoom kunnen hierbij hulp 

krijgen als we dat weten. Dit gaan we dan organiseren voor zover mogelijk. 
De voorlopige data zijn    

Woensdag 3 februari van 10 tot 11u 
Woensdag 10 februari van 10 tot 11u 

 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan jdeklerk1946@gmail.com 

of te bellen met 0650237483. 
 

Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit  
 

 

https://augustinus-eindhoven.nl/twee-lezingen-van-ingrid-van-neer/
http://www.youtube.com/watch?v=J0pDREWzbA8
mailto:jdeklerk1946@gmail.com
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Knipsels (15) 
verzameld door Joost Koopmans 

 
Stef Bos 

Ineens dook hij overal weer op, liedjesschrijver en zanger Stef Bos. 
Misschien wel vanwege het dertigjarig jubileum van zijn hit: ‘Papa’. In 2009 

was hij echter ook in het nieuws omdat hij toen op verzoek van de NCRV 
twaalf liedjes maakte over bijbelse figuren, en daar hoorde ook een lied bij 

over God. De kernzin van dat lied viel hem op een avond in, vertelde Bos 
in een interview in Trouw: ‘Ik lag in bed aan dat lied te denken. En opeens 

kwam de zin in mij op: ‘Er is teveel van mij gemaakt wat ik helemaal niet 
ben.’ Toen wist ik: dit is de kern, hieromheen moet ik een spanningsboog 

opbouwen. Ik heb van God een soort beroemdheid gemaakt, iemand 
waarvan iedereen denkt dat hij hem kent. Maar nu laat hij weten dat 

niemand hem écht kent. Hij doet dat op een beetje ironische manier, met 
joodse humor. Ik heb altijd gedacht dat God humor heeft, zo ben ik 

opgevoed. Ik heb hem ook altijd gezien als een vriendelijke persoon. Nooit 

als donder en bliksem, als een kwaaie meneer. Ik had ook heel lieve ouders, 
daar komt dat misschien door.’ Toen hij een concert van deze liedjes gaf in 

België kwam er na afloop een jongen naar hem toe die zei: ‘Mooie liedjes, 
maar wat hebben ze met de bijbel te 

maken?’ Dat zijn liedjes interesse in de bijbel 
opwekken, maakt Bos iets duidelijk: ‘De 

bijbel is zó in een context van kerk en macht 
geplaatst, dat de waarde van de verhalen uit 

het zicht raakt. Het kind is met het badwater 
weggegooid. Er zit een raar randje om de 

bijbel en om religie, dat moet eraf.’  
 

 
 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Ook afgelopen jaar laten de cijfers van het  CBS zien dat 
het aantal mensen dat verbonden is met een van de 

religieuze instituten verder aan het dalen is. Wat het 
statistiekbureau daarbij over het hoofd ziet is de groei van 

religiositeit buiten de vertrouwde kerkelijke, institutionele 
kaders. Nieuwe vormen van religiositeit: dat is mooi, maar 

zoals ik in verschillende kritische beschouwingen lees, niet 
alleen maar goed nieuws. Want met het verder 

marginaliseren van de kerken gaat er ook veel verloren. De 
samenbindende kracht van kerkelijke en andere religieuze 

gemeenschappen is groot. Mensen die naar elkaar omzien, 
diaconale inzet voor mensen die het alleen niet redden, inzet voor 

vluchtelingen, bestrijding van armoede: de kerken spelen op allerlei 
manieren een waardevolle rol. Dat kerken in tijden van rampen en andere 

tegenspoed ineens voor veel mensen havens van rust en troost blijken te 
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zijn, is niet voor niets. Sommige kritische columnisten vragen zich af of al 
die nieuwe vormen van religiositeit, die veelal uit het individu lijken voort 

te komen, zullen beklijven en mensen ook bij elkaar kunnen brengen. Dat 

is zeker niet onmogelijk, maar zal moeten blijken.  
 

 ‘Levensavond’  
Nu ik zelf aan de vooravond sta van mijn 77e verjaardag, trof me een 

taalrubriek over in onbruik geraakte woorden voor ouderen, zoals grijsaard 
en opoe. Ja, ik ben al aardig ‘op leeftijd’’, ik word ‘een dagje ouder’, en het 

is ‘een gezegende leeftijd’, ik word er zelfs ‘niet jonger op’! Maar ik ben toch 
blij dat veel uitdrukkingen voor ouder worden- of- zijn, de afgelopen tijd in 

onbruik zijn geraakt. Dat ik niet in de herfst des levens ben beland, of dat 
ik de linie ben gepasseerd, of onder de pekel geraakt! Soms hoor je over 

oude mensen nog wel eens zeggen dat ze der dagen zat zijn of met één 
been in het graf staan. Maar ‘al grafbloempjes aan de slapen hebben’, dat 

is een uitdrukking van lang geleden. Gelukkig zijn ook metaforen die 
verwijzen naar fysieke ongemakken die gepaard gaan met het klimmen der 

jaren uit de mode, zoals ‘aftands zijn’’ of ‘het gewicht der jaren torsen’. 

Oud? De duvel is oud!   
 

Onder de grond In 2020 overleed de schrijver Maarten Biesheuvel. In het 
jaar van de P.C. Hooftprijs kochten Maarten en Eva een graf op de 

begraafplaats aan de voet van de Leidse Zijlpoort. ‘Het is een katholieke 
begraafplaats’ zei de schrijver daarover ‘maar dat geeft niet. Katholieken 

kunnen ook heel gezellig zijn, zeker als ze dood zijn.’ (Volkskrant 2 januari 
2021) 

 
Gebed van een scepticus 

‘O God, als Gij bestaat, redt dan mijn ziel, als ik die heb…’ 

 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 

u nodigt ons uit 
en blijft ons uitnodigen ook al geven we geen gehoor. 

Kom ons nabij met de kracht van uw heilige Geest 
die in ons het verlangen wekt 

om u te volgen 
en in te gaan op uw uitnodiging 

en mee te werken om mensen te bevrijden 
en zo de komst van uw nieuwe wereld te bespoedigen. 

We vragen het U in naam van Jezus 
voor tijd en eeuwigheid. 

Amen. 
 

 

 



16 
 

Zo spreekt Augustinus 
 

Luister goed naar wat er dan komt: Gelukkig die barmhartig zijn, want God 

zal barmhartig zijn voor hen. Wees barmhartig, en je zult barmhartigheid 
ondervinden. Wees barmhartig voor een ander, in de hoop dat hij 

barmhartig is voor jou. Jij hebt namelijk tegelijkertijd overvloed én gebrek. 
Overvloed aan tijdelijk goed, gebrek aan eeuwige goederen. Een bedelaar 

komt bij jou bedelen, maar jij bedelt bij God. Er wordt iets van je gevraagd, 
maar zelf vraag je iets aan God. Wat je doet voor degene die iets van je 

vraagt, zal God doen voor jou wanneer jij hém iets vraagt. Jij bent vol en 
leeg tegelijk. Vul iemand die leeg is met jouw eigen volheid, in de hoop dat 

jouw leegte gevuld wordt vanuit de volheid van God.  
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 

verzadigd worden. Hongeren naar de gerechtigheid kan alleen maar hier op 
onze aarde. Verzadigd worden van gerechtigheid zal op een andere plaats 

gebeuren, een plaats waar niemand zondigt. Daar zullen wij verzadigd 

worden van de gerechtigheid zoals dat bij de heilige engelen gebeurt.  
 

(Bron: Preek 53, 5; Vertaling Wim Sleddens osa, zg) 

 

 

 

 

Zending 
 

Tot ons zegt Jezus: ‘Kom en volg mij’. 
Ga dan nu naar het leven van alledag 

en volg Hem. 
Heb zorg voor elkaar, 

want, zo zingen we: 
‘waar vriendschap is en liefde 

daar is God met ons.’ 
Zo brengen we tot leven 

waartoe Jezus ons uitnodigt. 
En moge God ons daartoe zegenen: 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 

 


