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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 

 
 

 

 
 
Aswoensdag 2 maart 

D 

KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Jaargang 10, nummer 12                   7 augustus 2022                                                                   

 

 

Maria Tenhemelopneming 
 

 
 

Op 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming en 
gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door 

God in de hemel werd opgenomen. 
Het feest werd aan het einde van de zesde eeuw door keizer Mauritius in 

Byzantium ingevoerd en werd een eeuw later door de Kerk van Rome 
overgenomen.   

Op 1 november 1950 werd de tenhemelopneming door paus Pius XII tot 
dogma verklaard. 

 
(Bron: www.mariatenhemelopneming.nl) 

 

http://www.mariatenhemelopneming.nl/
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Liturgiekalender augustus-september 

 

Maria heeft geloofd en wat zij heeft geloofd is aan haar geschied. 

Augustinus 
 

 

Zondag 7 aug ’22, 9.30 uur: 19e zondag door het jaar: Ik ben er klaar voor 
Lezingen:    Wijsheid 18,6-9 en Lucas 12,32-48 

Voorganger:    Joost Koopmans, osa 
 
Zondag 14 aug ’22, 9.30 uur: 20e zondag door het jaar: Geloven gaat niet 

vanzelf 
Lezingen:    Jeremia 38,4-6.8-10 en Lucas 12,49-53 

Voorganger:    Rob Kosterman, diaken 
 
Maandag 15 aug ’22  Maria ten Hemelopneming: 

Lezingen: Openbaring 11,19a; 12,1-6a.10ab en Lucas 1,39-
56 

   Aansluiten bij Glorieux 
 
Zondag 21 aug ’22, 9.30 uur: 21e zondag door het jaar: Door een smal deurtje 

Lezingen:     Jesaja 66,18-21 en Lucas 13,22-30 
Voorganger:    Marleen Kremers, geestelijk verzorger 

 
Zondag 28 aug 9.30 uur: Feest van Augustinus:  
Lezingen:    Teksten van Augustinus en Johannes 17,20-24 

Voorgangers:   Alle voorgangers 
 

Zondag 4 sept ’22, 9.30 uur: 23e zondag door het jaar: Denk goed na 
Lezingen:     Wijsheid 9,13-18b en Lucas 14,25-33 
Voorganger:    Joost Koopmans, osa 

 
Zondag 11 sept ’22, 9.30 uur: 24e zondag door het jaar: Wie zoekt die vindt 

Lezingen:    Exodus 32,7-11.13-14 en Lucas 15,1-10 
Voorganger:    René Hornikx, pastoraal werker 

Bijzonder:    ziekenzondag 
 
Zondag 18 sept ’22, 9.30 uur: 25e zondag door het jaar: Span u in 

Lezingen:     8,4-7 en Lucas 16,1-13 
Voorganger:    Annelies Rosier, geestelijk verzorger 

Bijzonder:    Vredeszondag 
 
Zondag 25 sept ’22, 9.30 uur: 26e zondag door het jaar: Gerechtigheid 

Lezingen:    Amos 6,1a.4-7 en Lucas 16,19-31 
Voorganger:    Johan Wolbrink, diaken 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Maria Tenhemelopneming: ten hemel geprezen 
 

Rita woont alleen met haar drie kinderen in een sloppenwijk van een 
Braziliaanse stad. Ze heeft werk, maar verdient net niet voldoende om van 

te leven. Op een middag rond lunchtijd biedt de vrouw waar ze voor werkt 
haar een bord warm eten aan. ‘Hier’ zegt ze, ‘daar krijgt je wat kracht van 

en kun je beter je werk doen.’ Ze kijkt haar met grote ogen aan. En van de 
vrouw des huizes naar het bord dampende pasta. De vrouw zet het bord 

voor haar neer. Collega’s van Rita zien dat ze het eten niet aanraakt.  Ze 
zeggen tegen haar: ‘Eet, dan hebt je geen honger meer.’ Rita kijkt haar 

collega’s aan en zegt: ‘Mijn kinderen zijn thuis en hebben niets te eten. Ze 
lijden honger. Ik kan dit niet opeten terwijl zij honger hebben. Ik wil voelen 

wat mijn kinderen voelen. Wat voor een moeder zou ik zijn als ik dit opeet. 
Ik wil niet ophouden moeder te zijn, door een bord pasta te eten.’ 

 
Rita leeft met haar kinderen mee, wil voelen wat zij voelen, wil hun moeder 

zijn door de honger van de kinderen mee te voelen en uit te houden. Ze 

denkt niet alleen aan zichzelf. Haar kinderen komen op de eerste plaats. 
Hun leven is belangrijker dan een bord eten.  

 
Maria, de moeder van Jezus moet zich ook zo hebben gevoeld. Ze leefde 

mee met haar zoon, tot aan zijn bittere einde. Als we afgaan op de 
getuigenissen uit de Schriften komen we niet veel te weten over Maria van 

Nazaret. Ze speelt uiteraard een bepalende rol rond de verwachting, 
geboorte en jeugd van Jezus. Verder horen we over haar op enkele 

belangrijke momenten uit het leven van Jezus. Ze maakt zich (met Jozef) 
zorgen om haar zoon als ze hem op het Paasfeest in Jeruzalem niet vinden. 

Terwijl hij in gesprek is met mensen in de tempel over zijn roeping. Maria 
is bij Jezus aan het begin van zijn openbaar optreden op de bruiloft van 

Kana. Hier spoort ze hem aan te doen wat God van hem vraagt. Ze blijft 
Jezus trouw. En ze is aanwezig op het einde van zijn leven. Ze leeft intens 

met Jezus mee als hij wordt veroordeeld, gemarteld, aan het kruis 

gehangen en sterft.  
 

Eens zag ik een vrouw een kaars opsteken bij Maria. Toen ze de kerk verliet, 
vroeg ik haar wat Maria voor haar betekent. Ze keek me liefdevol aan en 

vertelde: ‘Ik heb een kind moeten afstaan. Dat is het ergste wat een moeder 
kan overkomen, een kind afgeven. Maria heeft ook haar zoon moeten 

afgeven. En zij weet wat het lijden van een moeder, die een zoon heeft 
verloren, betekent. Hier bij Maria vind ik troost, steun en bemoediging om 

mijn weg te vinden en te gaan. Haar vertrouwvolle overgave aan het leven, 
aan God is bevrijdend. Zij is een voorbeeld voor mij. Aan haar trek ik me 

op. Daarom kom ik hier. Bij haar voel ik me in de hemel op aarde. Hemels 
is het hier.’ 

 
In Maria zien we hoe God met mensen omgaat. Haar grote toewijding en 

tederheid laten iets van Gods bedoeling zien. Door haar is Licht in onze 
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wereld binnengevallen. Door haar valt er licht binnen in ons leven, zoals 
zonlicht door glas-in-loodramen naar binnenvalt zonder het glas te breken. 

En daarom heeft God haar opgenomen in zijn hemel zonder grenzen. 

Hiermee spreken wij uit dat zij vrij is, verlost van alle narigheid en 
opgenomen in het licht van Gods gelaat. 

 
Briefje aan Maria 

 
Maria, we weten niet veel van jou. 

Je bent een hemelse vrouw, 
door de kracht die je uitstraalt. 

 
Je bent zorgzaam 

zoals veel moeders vandaag. 
Vandaar onze verbondenheid met jou. 

 
Mensen hebben je ten hemel geprezen 

om je onvoorwaardelijke geloof 

en omdat je mens was als velen. 
 

René Hornikx 
 
 

COLOFON 
De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven.  

 

Redactie:  René Hornikx, Dolf van der Linden, Linda Derksen, Gert Dirksen, Anita van der 

Kam en Frans Savelkouls.  

 

Website: augustinus-eindhoven.nl 

 

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

 

Bankrekening: NL27 INGB000 7526249 

 

Adres van de vieringen: Kapel Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613LN Eindhoven.  

 

Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

Voorzitter: Harrie Meelen. Secretariaat: Carla Piscaer. 

info@augustinus-eindhoven.nl 

 

Ziekenbezoek en ziekencommunie 

Vraag en aanbod kunt u richten aan Johan Wolbrink via emailadres 

johanwolbrink@gmail.com of aan Corrie de Bont via telefoonnummer 040-2436440. 

 

Verschijning volgend nummer: 2 oktober. U kunt kopij aanleveren tot uiterlijk 12 

september. 

 
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:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
mailto:info@augustinus-eindhoven.nl
mailto:uypers41@gmail.com
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Gemeenschap vormen doe je samen 
 

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de 
mensen werd afgekeurd maar door God werd 

uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook 
zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 

van een geestelijke tempel. 
(Uit de eerste brief van Petrus, 2-5). 

 
De Kerk-Krant bestaat bijna tien jaar. De redactie  

heeft in deze jaren vele nummers samengesteld, 
geredigeerd, opgemaakt, van afbeeldingen 

voorzien en voor een groot deel ook zelf 
volgeschreven. Met name dat laatste gaat nu wat 

knellen. Alles wat we konden bedenken, hebben 
we bedacht. De inspiratie begint op te raken. We 

prijzen ons gelukkig met de twee gastredacteuren van buiten onze 

gemeenschap, Michiel Verweij en Ambriëlla, die regelmatig lezenswaardige 
artikelen aanleveren.  

 
Vanuit onze eigen gemeenschap is er wat weinig inbreng in de krant en dat 

baart ons wat zorgen. Het laatste jaar hebben we enkele keren een oproep 
aan u gedaan. Gemeenschap vormen doe je samen, en, willen we onze 

gemeenschap in stand houden, dan is er meer nodig dan dat alleen de 
zondagse vieringen bezocht worden. Een geloofsgemeenschap vormen is 

ook het samen beleven en delen van het gedachtengoed dat elke zondag 
wordt uitgedragen. Niet alleen als consumenten maar ook als levende 

stenen van onze gemeenschap.  
Ons idee is om een nieuwe rubriek te beginnen onder de titel Ik geef de pen 

door aan…….. We vragen aan een van onze kerkbezoekers om een klein 
stukje te schrijven over een zelf te kiezen onderwerp. Deze persoon geeft 

voor de editie daarna de pen door aan iemand van eigen keuze. Een beetje 

het idee van de kettingbrief uit onze jeugd. 
Om u op weg te helpen, hebben we enkele thema’s bedacht waar u een 

keuze uit zou kunnen maken. U kunt natuurlijk ook altijd zelf een onderwerp 
bedenken. 

➢ Wat bezielt mij? 
➢ Wat verwachtte ik in mijn jeugd van het leven en wat is er wonder 

boven wonder van terecht gekomen? 
➢ Wat was een keerpunt in mijn leven en hoe heeft dat mijn leven 

veranderd? 
➢ Ik heb Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Wat zijn mijn 

ervaringen? 
➢ We horen wekelijks inspirerende overwegingen van onze 

voorgangers. Zijn het woorden die verwaaien of beïnvloeden ze mijn 
leven? 

Doet u mee om de geest levend te kunnen houden?    Redactie Kerk-Krant 
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Geslaagde Vriendenbijeenkomst 
 

Op 9 juni vond op Glorieux de jaarlijkse vriendenbijeenkomst plaats. Door 
corona was het voor het bestuur helaas twee jaar onmogelijk geweest om 

deze ontmoeting te organiseren, maar nu was het dan weer zo ver.  
 

In de Witte Hoeve, een voormalig koetshuis, waren 38 mensen verzameld 
die met elkaar een gezellige en informatieve middag beleefden. Bij 

binnenkomst werden de gasten onthaald op koffie, thee en een klein 
gebakje. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter Harrie Meelen die 

na zijn welkom de aanwezigen een interessante toekomstbespiegeling 
voorlas waarmee hij enkele decennia geleden een prijs had gewonnen. 

Elders is deze krant kunt u zijn verhaal lezen. 
 

Rob Kosterman vertelde over zijn werkzaamheden als straatpastor in 
Eindhoven. De voorbeelden die Rob aanhaalde over hoe schrijnend het 

leven voor mensen zijn kan, maakten veel los onder zijn gehoor. Van de 

gelegenheid om vragen te stellen, werd royaal gebruik gemaakt. 
 

Het tweede programmaonderdeel van deze middag was een rondleiding 
over het terrein van Glorieux waarbij Marleen Kremers interessante details 

over de geschiedenis en de inrichting van het Glorieuxpark vertelde. 
 

Het slot van de bijeenkomst bestond uit een geanimeerd informeel 
samenzijn onder het genot van enkele vloeibare versnaperingen. 

Onderstaand een kleine foto-impressie van deze geslaagde middag. 
 

Mocht u het werk van Rob Kosterman willen steunen, uw giften zijn 
altijd welkom op rekening NL60 ABNA 0810 5543 72 ten name van 

Straatpastoraat Eindhoven. 
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Marie-Therèse Van der Voort uit Boekel is nog 

steeds niet tot bisschop gewijd 
 

In de herfst van 1975 won ik een negendaagse reis naar de Verenigde 

Staten. Het tijdschrift Panorama  had een wedstrijd uitgeschreven over 
“Hoe ziet de wereld er uit in het jaar 2000”. 

Er was een drietal categorieën: De auto van het jaar 2000, de mode uit 
dat jaar of een voorpagina van een krant. Als beginnend 

geschiedenisdocent en politiek-maatschappelijk zeer geïnteresseerd, 

waagde ik me aan de krantenpagina. En ik won! Ik mocht negen dagen op 
een schitterende reis naar de Verenigde Staten. Mijn voorpagina was 

gevuld met een divers palet aan artikelen. Een ervan betrof de 
bisschopswijding van Marie-Therèse. Onder de titel “Feest in Rome” 

schreef ik het volgende: 
 

Onder zeer grote belangstelling werd gistermiddag te Rome Marie-Therèse 
van der Voort uit Boekel (N-B) door Paus Johannes de Vierentwintigste tot  

eerste vrouwelijke bisschop van de Katholieke Kerk benoemd. In 1994 
behoorde zij tot de eerste vrouwen die in de Kerk het priesterambt 

ontvingen. Marie-Therèse studeerde na haar middelbare schoolopleiding 
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theologie te Nijmegen. Na haar wijding was zij werkzaam in Tilburg en 
studeerde vervolgens aan de Gregoriana in Rome. Mgr. Van der Voort is 

benoemd tot hulpbisschop van Den Bosch.  

 
De emancipatie van de vrouw in de Room-Katholieke Kerk is in het negende 

jaar van het pontificaat van Johannes de Vierentwintigste praktisch volledig. 
Zowel binnen als buiten de Kerk is dit alles, getuige de vele gelukwensen, 

met grote vreugde begroet. 
 

Ik moet helaas nu vaststellen dat ik in 1975 wellicht wat te optimistisch ben 
geweest met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kerk. Dit in schrille 

tegenstelling tot de overige inhoud van mijn voorpagina. Zo maakte ik 
gewag van een uit dertien landen bestaande Europese regering compleet 

met personen en de politieke partij die zij vertegenwoordigden. Ook repte 
ik over Olympische Spelen in Peking (na een tweede plek bij de uitverkiezing 

in 2000 in 2008 werkelijkheid!) En ik schetste het bestaan van een 
vreedzaam nieuw Zuid-Afrika. Maar met de Katholieke Kerk sloeg ik de 

plank dus duidelijk mis.  

 
Sinds de restauratie vanaf de jaren zeventig heb ik gelukkig toch nog via 

Pax Christi, Acht Mei Beweging, betrokkenheid bij vooruitstrevende 
parochies en geloofsgemeenschappen en het redacteurschap van de 

Roerom het geloof in “Ergens ooit” kunnen vasthouden. In de hoop dat 
onder een Johannes of Johanna de Vierentwintigste de Kerk van  Rome van 

een hiërarchisch instituut verandert in een waarachtige gemeenschap van 
Gods volk onderweg. Onderdeel daarvan is in elk geval al onze Augustinus-

gemeenschap. Zes jaar nu onderweg. Met vele bezielde betrokkenen, 
vrijwilligers in de werkgroepen, kosters,  redactieleden, koffiezetters, litur-

gen, zangers, organisten en zeven onmisbare voorgangers. Samenwerkend 
soms met andere kleine geloofsgemeenschappen en, waar mogelijk, in 

kritische verbondenheid met de officiële katholieke gemeenschap. Om de 
boodschap van het Evangelie blijvend door te geven, acht ik het als 

historicus van groot belang dat een organisatorisch verband hiervoor 

onmisbaar is. De vrienden van onze gemeenschap maken dat door hun 
betrokkenheid mede mogelijk. Daarvoor is het bestuur jullie zeer erkentelijk  

en dat rechtvaardigt vertrouwen in de toekomst. 
 

Harrie Meelen 
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Voor wie thuis wil bidden 
 

DOEN: Als je het fijn vindt, kun je een kaars ontsteken.  

 
OPENEN EN AANSLUITEND BIDDEN: ‘Wees bij mij en 

bescherm mij. Laat mij uw liefde zien en red mij’ (Psalm 

31,17). 
 

Lees nu met aandacht het volgende citaat van 

Augustinus: Maria heeft geloofd en wat zij heeft geloofd 

is aan haar geschied.  
Welk woord in dit citaat spreekt je het meest aan? Waarom spreekt dat 

woord je aan? 
Denk hierover even na. 
 

LUISTER: Lees het verhaal dat hieronder staat afgedrukt. 

Koningin van de Hemel 
Iedereen die wel eens in een kathedraal of kerkgebouw met glas-in-

loodramen komt, zal genieten van het veelkleurige licht dat daardoorheen 
naar binnen valt en over de vloer en de muren danst. Denk daarbij voortaan 

maar aan Maria van Nazaret. In zulke ramen kunnen wij haar zien: door 
haar is het Licht der wereld binnengevallen, zoals zonlicht door glas-in-

loodramen naar binnen valt, zonder het glas te breken. 
 

REFLECTEER: Wat in deze tekst raakt je? Waarom raakt dit woord, die zin 
of gedachte je? 
 

LUISTER: Lucas 1,42 

‘Jij bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen! En ook het kind dat je 
krijgt, zal gezegend zijn!’ 

 
SCHRIJF: Wat betekent voor u: ‘De Geest zal jullie helper zijn’? 

Is er een verband en zo ja, welk tussen tekst en het fragment uit het 

Johannesevangelie? 
 

WEES STIL 
 

SPREEK JE UIT:  Sluit af met het volgende gebed: 
Barmhartige God, 

u ziet om naar mensen en maakt hen groot. 
U zag om naar een eenvoudig meisje 

dat zich volledig overgaf aan u. 
Haar levenswijze is een voorbeeld voor allen die geloven 

dat Jezus het Licht voor de wereld is. 
Mogen wij groeien in vertrouwen 

en dat net als bij Maria, 
door ons het Licht in de wereld van mensen binnenvalt. Amen.  

René Hornikx 
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Vijf broden en twee vissen 
 

Tot ongeveer mijn veertigste levensjaar werd mijn christen zijn bepaald door 

het voorbeeld van mijn ouders en door mensen in mijn directe omgeving. 

Bijbelverhalen hadden nauwelijks of geen invloed op mijn doen en laten. De 

kennis van de Bijbel was bij mij gebaseerd op de Bijbelse geschiedenislessen 

die gegeven werden op mijn middelbare school. Het was een verplicht 

eindexamen vak en het slagen hiervoor was een eis voor het middelbare school 

diploma. Op dit godsdienst eindexamen werden mij o.a. de volgende vragen 

gesteld: 

-wat zijn de namen van de aartsvaders? 

-op welke berg ontmoette Noë God? 

-hoe heette de vrouw van Abraham? 

Op al deze drie vragen moest ik het antwoord schuldig blijven. Toch kreeg ik 

het diploma. Dit alles had, volgens mij, veel te maken met mijn trouwe 

kerkgang en bovendien, ik was acoliet. 

 

Door de pastor van onze parochie is mijn kijk op de Bijbel langzaam veranderd 

na mijn veertigste jaar doordat hij in vieringen en gesprekken een andere 

duiding gaf aan vele Bijbelse verhalen. En dat zette mij aan het denken. Zo 

werd de wonderbare broodvermenigvuldiging meer en meer, voor mij, het 

mysterie van breken en delen, door God aan mensen geschonken, als de weg 

naar een leefbare en gelukkige wereld. Het kwartje viel voor mij helemaal door 

de overweging van Marleen Kremers uitgesproken tijdens de Sacramentsdag 

viering. Door het voorbeeld en de woorden van Jezus worden duizenden 

mensen begeesterd. Voor Hem telt ieder mens, is iedereen welkom. Misschien 

is de samenkomst begonnen met de woorden: Vrede voor jullie allemaal. De 

samenkomst eindigt met een gezamenlijke maaltijd en Jezus stelt voor om dit 

in kleine groepjes te doen. De meeste mensen hadden eten meegebracht en 

weldra werden de broodjes met pindakaas of gekookte ham geruild of gedeeld 

met mensen die niets hadden. De stokbroden werden in stukken gebroken en 

rondgedeeld. Flessen water gingen van mond naar mond en iedereen kon 

druiven plukken van  de trossen druiven die rondgingen. Een kleine 

gemeenschap was geboren. De mensen voelden zich thuis en waren gelukkig. 

En God zag dat het goed was. Het was zoiets als Pinkpop maar dan in een 

andere versie. En er bleef nog heel veel over. Meer dan voldoende voor een 

veel grotere gemeenschap. Dat een nieuwe wereld komen zal, laat Huub 

Oosterhuis ons zingen. Er is dus nog werk aan de winkel. 

 

Wil Koteris 
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In memoriam Tessy Smeets 
 
Op 26 mei is Tessy Smeets op haar 90ste 

verjaardag overleden. 
Tessy was een trouwe bezoekster aan de 

Paterskerk. Zij woonde daar dichtbij en kon te 
voet naar de kerk. Bij de verhuizing van onze 

Geloofsgemeenschap werd dat wat lastiger en zij 
was dus een van de leden die door onze 

pendeldienst werd vervoerd. 
De laatste tijd woonde ze in Glorieux en tot 

veertien dagen voor haar overlijden zat ze nog 
in de viering.  

Een lieve en heel aardige vrouw, zo blijft ze in 
onze gedachten. 

 

 

 

 

Overwegingen staan op onze website 

 
Wilt U de zondagse overwegingen van onze voorgangers nog 

eens teruglezen? 
 

Ga dan naar augustinus-eindhoven.nl 
Kies in de linker kolom OVERWEGING en vervolgens de 

gewenste datum.  
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Bijzondere augustijnen op Nederlandse bodem (7) 

 
Wereldberoemd in Utrecht was hij, pater Sebastianus van Nuenen. In deze 

stad is er zelfs een straat naar hem genoemd. Aanleiding genoeg om eens 

te onderzoeken wie hij was en wat zijn verdiensten zijn geweest. 
 

Een man van daadkracht 
 
Afkomst  

Antonius van Nuenen werd op 28 juli 1898 te Stratum geboren als jongste 
kind van het echtpaar Johannes van Nuenen en Gordina Gruijters. Vader 

Johannes was metselaar van beroep. Het gezin telde vijf kinderen. Naast 
twee broertjes die als zuigeling overleden had Antonius twee zussen.  

 
Zielzorg 

Antonius trad al op jeugdige leeftijd in bij de 
augustijnen en volgde daar de traditionele 

opleidingsroute: van noviciaat via filosofie en 

theologie naar het priesterschap. Hij nam de 
kloosternaam Sebastianus aan en werd in 

1924 te Utrecht door aartsbisschop Van de 
Wetering priester gewijd. Spoedig daarna 

werd hij benoemd tot kapelaan van de St. 
Augustinusparochie aan de Oudegracht te 

Utrecht. Meer dan twintig jaar zou pater 
Sebastianus aan deze parochie verbonden 

blijven waarvan de laatste twaalf en een half 
jaar als pastoor. De kerk lag aan de oostgrens 

van Wijk C, een volkswijk waar in de jaren 
dertig van de vorige eeuw grote armoede 

heerste. Zijn eerste actie als pastoor was het 
afschaffen van de armenbanken. Een revo-

lutionaire daad, waarmee hij liet zien dat God 

de standen helemaal niet gewild had, en zeker niet in de kerk, aldus Ton 
van Schaik.1De slechte sociale omstandigheden waren een kolfje naar de 

hand van Sebastianus die zich ontpopte als een vriend van de armen. Hij 
ontplooide talloze initiatieven binnen zijn parochie waarbij hij een grote 

vindingrijkheid aan de dag legde om deze te financieren. Als aartsbedelaar 
wist hij met schijnbare argeloosheid maar met grote overredingskracht de 

katholieke ondernemers geld uit de zak te kloppen. Hij vertelde hen 
geregeld dat goede raad duur was. ‘Hoe duur?’ vroegen ze. ‘Duizend gulden’ 

antwoordde Van Nuenen.2  
 

 

 
1 Dr. T.H.M. van Schaik, In alles de liefde (Utrecht, 2009) p 9 
2 Ibidem, p 13. 

 
De Augustinuskerk aan de 

Oudegracht te Utrecht 
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Initiatieven 
In navolging van pastoor Van der Vloodt van de Nijmeegse augustijnen-

parochie, stichtte Van Nuenen in Utrecht een afdeling van het Sint 

Franciscus Liefdewerk. Onder deze naam was de Franse priester Leo Dehon, 
die zich het lot van deze jeugd zeer aantrok, in St. Quentin in 1871 met dit 

werk begonnen. Het Sint Franciscus Liefdewerk organiseerde voor de 
schoolgaande jeugd alle mogelijke activiteiten zoals toneel, zang, film- en 

spelavonden en voor jongvolwassenenen en volwassenen voorlichtings-
avonden over actuele politieke en sociale onderwerpen, cursussen over 

kinderopvoeding, cursussen voor verloofden enzovoorts. 
 

Het belangrijkste initiatief van pastoor Van Nuenen was ongetwijfeld de 
stichting in 1934 van de zustercongregatie Augustinessen van Sint Monica, 

een contemplatieve-actieve congregatie. Het contemplatieve kwam tot 
uiting in het gezamenlijke koorgebed en in studie, het actieve bestond en 

bestaat nog steeds in het doen deelen van anderen in het zelf gevonden 
geluk.3 Concreter geformuleerd: de handen uit de mouwen steken. 

Opvallend was dat de congregatie niet onder streng klerikaal toezicht stond, 

zoals bij dergelijke congregaties gebruikelijk was. De zusters regelden hun 
taken zelf en handelden naar bevind van zaken.4  

Een andere belangrijke stichting van pastoor Sebastianus was Meisjesstad, 
een tehuis voor dakloze vrouwen en meisjes van alle gezindten. Een 

revolutionair idee in die tijd. In Wijk C werden binnen parochieverband 
mede op zijn initiatief een kleuterschool en een lagere school gesticht. Ook 

organisaties voor hulp in de huishouding en voor zorg onder woonwagen-
bewoners behoorden tot de door Van Nuenen opgerichte instellingen. 

 
Feesten 

Dat de bewoners van Wijk C hun pastoor op 
handen droegen, kwam tot uiting in het grote 

feest dat kort na de bevrijding voor hem werd 
aangericht. In juli 1945 werd herdacht dat 

Sebastianus van Nuenen 25 jaar daarvoor was 

geprofest als augustijn en dat hij 12½ jaar 
pastoor was. In de plaatselijke krant werd 

geschreven: Pastoor van Nuenen is “de” 
populaire pastoor, bemind bij geloofs- en 

wijkgenoten, geëerd om hoogpriesterlijke 
gaven en buitengewone eigenschappen als 

gewoon mensch.5 Alle straten in de wijk waren 
versierd en waren er erebogen opgericht. Op zaterdag werd de jubilaris in 

een open landauer en met muziek ingehaald en begon er een reeks van 
kerkelijke plechtigheden. Er werd begonnen met een plechtig lof en op 

zondag was er een plechtige hoogmis met een feestpredicatie door 

 
3 Limburger Koerier d.d. 25-10-1939 
4 Dr. T.H.M. van Schaik, In alles de liefde (Utrecht, 2009) p 9 
5 Utrechtsch Katholiek Dagblad d.d. 11-07-1945 
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provinciaal Sevus Makaaij. Daarna volgde er een receptie in de pastorie in 
de Rozenstraat en de zondag werd besloten met wederom een plechtig lof. 

 

Provinciaal 
Nog geen twee maanden later nam de Utrechtse 

parochie afscheid van haar herder omdat pater Van 
Nuenen door het kapittel tot provinciaal van de 

Nederlandse provincie was benoemd. Sebastianus,  
die deze functie  gedurende de jaren 1946-1952 zou 

bekleden, was een contrast met zijn voorganger 
Servus Makaaij. Volgens de beschrijving van Brian 

Heffernan was hij minder autoritair, hechtte meer 
waarde aan gemeenschapsvorming binnen de orde, 

kortom hij was een uitbundigere persoonlijkheid. 
Ook was hij enthousiast voor de herlevende 

aandacht voor Augustinus.6  
 

Tijdens het provincialaat van pater Sebastianus vonden er twee belangrijke 

uitbreidingen van het  werkterrein van de Nederlandse augustijnen plaats. 
In 1946 werd het Schriftelijk Studiecentrum in Culemborg opgericht en twee 

jaar later werd de Franse missie aangenomen. Met de bemoeienis van Van 
Nuenen met deze laatste uitbreiding is nog een aardige anekdote verbonden 

die mij enkele jaren geleden verteld werd door de onlangs overleden 
augustijn Frans Friederichs. Frans reisde in de jaren vijftig eens samen met 

pater Van Nuenen per trein naar Parijs. Het was nog in de tijd van de 
strenge deviezencontrole. De provinciaal had het nodige papiergeld voor de 

Franse medebroeders bij zich. Om niet betrapt te worden door de douane 
had hij de bankbiljetten in zijn brevier verstopt  Bij elke grenspassage bad 

hij deemoedig zijn brevier tot het moment dat de controleambtenaren de 
trein verlaten hadden.7 

 
Laatste jaren 

Na zijn aftreden als provinciaal trok pater Van Nuenen zich terug in het 

klooster van de augustinessen in Hilversum. Hier overleed hij op 24 januari 
1966 op 68-jarige leeftijd. Drie dagen later werd hij vanuit zijn geliefde 

Augustinuskerk in Utrecht uitgeleide gedaan. De herdenkingsrede werd 
uitgesproken door de toenmalige provinciaal pater Isaias Mijnsbergen. 

Onderstaand enkele citaten uit deze afscheidswoorden.8 
 

(…) Niemand zal het bestrijden, dat hij een door God gegrepene was. Een 
mens, die zich gepresenteerd heeft aan O.L. Heer om zijn werktuig te zijn 

in de wereld. Zijn spoor is merkbaar hier in deze stad, hier in deze wijk, 
vlak bij deze kerk, waar hij gewerkt heeft. Maar zijn spoor is ook merkbaar 

 
6 Brian Heffernan, Een kleine orde met allure (Hilversum, 2015) p 159-162, p 205-208, p 260-262 
7 Gesprek van de auteur met Frans Friederichs op 2 december 2016 in Mariënhage 
8 Analecta van de Nederlandse augustijnen, 1966 nr. 1 p 50-53 

 
Sebastianus van Nuenen 
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door heel Nederland en ver daar buiten, en dat spoor is alleen maar het 
spoor van een stuk van Gods geest uitgedragen door een gegrepen mens. 

 

(…) Wanneer hij een door God gegrepene was, dan is hij primair geweest 
een man, die opkwam voor alles, dat niet op kon staan, dat zich niet op kon 

richten, dat niet om hulp kon vragen. Hij heeft het woord genomen voor 
alle tobbers en stakkers, die zelf geen stem meer hadden in de 

gecompliceerdheid van onze samenleving. En daarom is hij een profeet. Hij 
heeft voor hen gesproken en hij heeft geklopt aan deuren en hij heeft 

geklopt op het hart van duizenden en duizenden mensen. Hij heeft geklopt 
op het bezit van anderen om het te verwerven en het te geven aan de 

machtelozen. 
 

(…) Als ik dat populair mag zeggen: hij was een man die geen concilie nodig 
had, omdat hij dertig-veertig jaar geleden al in zijn hart droeg, waar nu 

2000 bisschoppen en kardinalen in Rome vier jaar over hebben zitten praten 
en zich hebben beraden. Veertig jaar geleden heeft hij al duidelijk in zijn 

leven en in zijn geest laten merken, dat de mens niet geleid wordt door de 

geslotenheid van een door mensen gemaakt juridisch systeem, maar dat 
Kerk en Christendom alleen maar vanuit een menselijk geïnspireerd hart en 

onder Gods geest een maatstaf kunnen zijn voor het leven van de mensen. 
 

 
 

Frans Savelkouls 
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Brief van Ton Tromp uit West-Papua 
 

Manokwari, 25 juni 2022 
 

Beste Allen, 
 

Covid schijnt achter de rug te zijn. Na Kerstmis werden de scholen weer 

open gesteld voor een normaal lesprogramma. Leerlingen die dik anderhalf 
jaar lang hadden thuis gezeten en on-line contact hadden gehouden met de 

school (intens of zo maar af en toe) moesten weer naar Manokwari komen 
lopen/rijden/vliegen/varen. Voor de derde klassers duurde het semester 

maar tot en met april, toen via schooleindexamens iedereen geslaagd werd 
bevonden. De cijfers van het eerste covid-semester werden in de beoor-

deling meegenomen, waardoor er wel zeer schappelijk gehandeld moest 
worden, want zoals gezegd niet iedereen had met allerlei excuses trouw op 

de mobiele lijn gezeten. Een instructie van het Ministerie van Onderwijs 
volgde: iedereen ‘laten’ slagen! Zo nodig werden daarvoor cijfers flink 

opgekrikt. Als er in Nederland gekibbeld wordt over een half puntje gaat 
het hier om tientallen (op een schaal van honderd).  

 
Het gaat er op een lerarenvergadering waar bepaald wordt of iemand is 

overgegaan of is geslaagd voor het eindexamen, bijzonder aan toe. 

Tenminste voor iemand met een Nederlandse achtergrond. Er wordt 
gekwanseld met cijfers. Is dat nu corruptie, zoals dat ook bestaat in overige 

ambtenarenkringen of in de handel waar (behalve in supermarkets) altijd 
op prijzen afgedongen wordt? Ook in de nieuwsvoorziening waar een 

journalist tegen betaling een bericht over een bepaalde ambtenaar of 
politiefunctionaris breed en positief uitspint. 

Het is maar wat je gewend bent. Schoolcijfers zijn altijd relatief, ze laten 
zien dat de een beter is dan een ander. Iedereen weet iets, niemand kent 

alles. Er zijn regeltjes, die willen laten zien dat het onderwijspeil op niveau 
staat. Van de elf vakken mogen er maar twee onvoldoende zijn wil je 

kunnen overgaan of slagen. Drie rode cijfers of meer betekent ‘zakken’. 
Drie vakken mogen nooit onvoldoende zijn: godsdienst, staatsinrichting en 

Indonesische taal, dat moet minstens een zes zijn want …. En dan hoor je 
allerlei theorieën, zoals:  iedere rechtgeaarde Indonesiër gelooft natuurlijk 

in Tuhan Allah, het kan niet bestaan dat er niemand in God gelooft, dus 

godsdienst op school, van kleins af aan. Indonesia is een groot en groots 
land waar we allemaal trots op (moeten) zijn, dus moet je ook van de hoed 

en de rand weten, iedereen dus staatsinrichting. Wij Indonesiërs spreken 
allemaal naast onze eigen stamtaal ook perfect (!) Indonesisch, het komt 

niet in je op dat er iemand een onvoldoende voor Indonesisch op school zou 
krijgen, het zou een smet op het blazoen zijn, een klap in het gezicht van 

je voorouders, zoiets als de vlag verscheuren of het volkslied niet uit je 
hoofd kunnen zingen, of ze laten denken dat je maar een buitenlander bent! 

De President van de Republiek zou van zijn stokje vallen en alle nationale 
helden zouden zich in hun graf omdraaien als iemand voor deze vakken een 
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onvoldoende zou halen, dus heeft iedereen vanzelfsprekend dan ook een 
voldoende!! Een heilig moeten!  

 

Er zijn een paar vakken waar bijna iedere leerling altijd en overal een 
onvoldoende haalt: wiskunde, natuurkunde en Engels. In een klas van 

tegen de dertig leerlingen is op een paar uitzonderingen na het hele 
cijferlijstje van de betreffende docent rood. Je zou zeggen dat de docent 

dan een hele slechte is en niet kan les geven. Maar het leerboek zegt wat 
en hoeveel en hoe vlug er kennis moet worden overgedragen. Niemand kan 

er aan tippen. Het heeft allemaal weer iets met nationale trots te maken: 
over het hele land van de mega-hoofdstad tot in de kleinste uithoeken in 

het tropische oerwoud op de duizenden eilanden moet dezelfde kennis in de 
hoofden gestampt worden, we doen niet voor minder, wie zegt dat we 

dommer zijn dan Japanners, Koreanen en mensen uit Singapore? Maar aan 
het eind van de rit blijkt dan dat iedere leerling een heel rijtje onvoldoendes 

heeft en op basis daarvan zou moeten blijven zitten. Kan natuurlijk niet. 
Dus wordt er met een scheef oog gekeken: als er nou maar vijf per klas 

blijven zitten, hoeveel punten moeten er dan in het geheel bij: de 

lerarenvergadering beslist en doet voorstellen: tien punten, nee acht, 
waarom geen twaalf…. Enzovoorts. Okay, hier twee punten (20 want alles 

is op een schaal van 100) bij, hier drie, hier ook nog eentje, ja nu blijven 
er maar twee rooie over en is de man/vrouw over/geslaagd!!! Aan de 

administratie de taak om alles te corrigeren. Zo gaat het overal, op onze 
school (eerlijk) in iets mindere mate dan op een openbare school (en 

daarom zijn we ook beter, hebben ook een betere naam, haha). Men stelde 
ooit een nationaal eindexamen in, computerized, om de cijfers en het peil 

van het onderwijs te kunnen vergelijken van Jakarta tot Papua. Maar ook 
hier werd met veel kunst en vliegwerk mee gesjoemeld, en gaf een zeer 

vertekend beeld. Twee jaar geleden heeft men het opgegeven, geen 
nationaal eindexamen meer. Elke school mag bepalen of men geslaagd is 

of niet. En dan komt het aan op het toelatingsexamen van de vervolgschool 
of universiteit waar men wil doorleren. Dat geldt niet voor de driejarige 

onderbouw van de middelbare school (SMP), na de zesjarige lagere school, 

want er is een leerplicht van negen jaar. Ieder met een diploma van de 
lagere school moet dus op de SMP worden aangenomen. Ook als de jongen 

of het meisje blijkt nog niet te kunnen lezen of schrijven! Ja, die heb je ook, 
na zes jaar lagere school…. (bij ons elk jaar een stuk of tien op de honderd, 

we hebben voor hen een aparta ‘bij-les-docent’ aangesteld). 
 

Zo is door de jaren heen het hele onderwijspeil naar beneden 
getrokken/gezakt. Een basisschool leerling in Nederland weet misschien net 

zo veel als iemand in de laatste klassen van de middelbare school in 
Nederland, hogescholen en universiteiten zijn niet met elkaar te 

vergelijken…..  Wat doen dus de ouders die het zich kunnen veroorloven en 
hun kinderen later eventueel naar een universiteit in Singapore of Malaysia 

of elders willen sturen?  Bijlesssen, speciale leraren inhuren die twee keer 
in de week thuis je kinderen komen bijspijkeren. Wat doen de anderen? Je 
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kind van school naar school laten verhuizen om te kijken waar de cijfers het 
‘goedkoopst’ zijn.  

En wat doet men op nationaal niveau (want iedereen weet natuurlijk heel 

goed hoe de vork in de steel zit)? De nadruk leggen op ‘character building’! 
Rooie cijfers kunnen nog door de vingers gezien worden, als de leerling 

maar ‘braaf’ is. Niet te veel spijbelt, docenten niet uitscheldt, het meubilair 
niet afbreekt, netjes in het schooluniform steekt, in de rij leert staan. Jullie 

begrijpen het al: dit breekt natuurlijk die scholen en die leraren op die hun 
leerlingen graag zien opgroeien als kritische jongvolwassenen, die best voor 

hun eigen mening mogen uitkomen, daar tijdens hun schooljaren naar op 
zoek gaan, met alle rare vertoningen van dien.  

 
De onderwijswereld in Indonesia, dus ook in Papua, blijft een wereld waar 

van alles loos is, waar de discussies en debatten hoog oplopen, waar het 
laatste woord nooit gezegd is. Mensen weten dat op onze scholen ondanks 

alle gerommel binnen het curriculum, ondanks de verschillende 
interpretaties hoe ‘te bouwen aan karakter’, de kansen op initiatief, 

creativiteit en het ontwikkelen van een eigen mening, er niet onder gespit 

wordt. Naast het vergaren van weetjes, en de zoektocht naar ‘hoe’ te 
vergaren (internet!). 

Op iedere school (junior en senior high school) gingen er ongeveer 25 
kinderen niet over. Sommigen van hen willen graag verhuizen naar een 

andere school. Dat mag. 
Tijdens deze korte vakantieperiode wordt haast gemaakt met het repareren 

en opknappen van het meubilair op scholen en internaten, en schilderwerk, 
maar ook de bouw van een nieuwe grote bibliotheek op de SMA in Susweni 

(dank zij een genereuze sponsor) en de ophoging van het middenterrein op 
de SMP (want de omliggende goten liggen hoger dan de inzakkende grond 

zodat het regenwater geen kant op kan).  
 

Weest niet ongerust: op onze (jullie!) scholen hebben zich al op elke plek 
100 kinderen officieus aangemeld (officieel is de inschrijving op 4 juli), 

zodat er op SMP en SMA minstens vier eerste klassen zullen zijn, volle bak. 

 
Ik dank jullie van ganser harte voor alle hulp, aandacht en belangstelling 

voor ons wel en wee. 
 

Met hartelijke groeten, 
Ton Tromp osa 
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Lekenpraat LII 
 

Bange en bizarre tijden zijn het inmiddels. Want wie van onze generatie had 

gedacht dat we toch nog ooit oorlog in Europa zouden meemaken. En dat na 
de zo in alles ingrijpende coronacrisis. 

Nu lijkt het woord crisis wel aan enige inflatie onderhevig want elk probleem 
dat zich voor doet en langer dan een dag duurt, wordt de laatste jaren voorzien 

van die term. Zo hebben we al heel wat crisissen gehad deze eeuw en volgt 
nog steeds de een de ander snel op. Of het nu gaat om financiën, pensioenen, 

verzorgingshuizen, natuur en milieu, personeelstekort, klimaatverandering, 
overbevolking, de huizenmarkt of noem maar op, het ene probleem is nog 

acuter of dreigender dan het andere. Maar zelfs als we in aanmerking nemen 
dat de media allerlei zaken opblazen en eindeloos uit blijven kauwen, kan de 

ernst van wat er zich om ons heen allemaal afspeelt, niet worden ontkend. 
Toch wordt dat laatste nog veelvuldig gedaan. En 

dan denk ik niet slechts aan extreme figuren die 
vanuit hun soms geperverteerde blik net doen alsof 
er van klimaatverandering geen sprake zou zijn. 

Terwijl de destijds door veel mensen belachelijk 
gemaakte Club van Rome al in 1972 in “De grenzen 

aan de groei”  waarschuwde voor problemen die ons 
ooit boven het hoofd zouden kunnen gaan groeien 

en die helaas  nu al, in het begin van deze eeuw, 
gelijk begint te krijgen. Ook overheden zijn, via 

uitsluitend korte termijn denken, geneigd veroor-
zaker te zijn van nieuwe problemen. 

 
Twee voorbeelden: zie hoe men decennialang verzuimd heeft te kijken naar de 

bevolkingsopbouw. Als men er al naar gekeken heeft, is er in elk geval 
verzuimd om er wat dieper over na te denken. Want dat de geboortegolf van 

direct na de Tweede Wereldoorlog ooit oud zou worden en het kindertal per 
gezin alsmaar afnam, had toch een belletje moeten laten rinkelen. Hoe dan 

kan een kabinet besluiten om verzorgingshuizen massaal te sluiten? Het 
antwoord op deze voor de hand liggende vraag is simpel: een centenkwestie. 
Want in het neo-liberaal gedachtengoed gaan economie en geld nu eenmaal 

voor  mens en welzijn. Waarbij welzijn niet verward moet worden met welvaart. 
De contente mens had immers weinig luxe nodig om content te zijn. 

 
Het andere voorbeeld van een falende overheid vind ik het toestaan van 

reclame voor het gokken. We worden er mee doodgegooid terwijl ieder 
weldenkend mens op zijn klompen kan aanvoelen dat dit leidt tot een nieuwe 

vorm van verslaving. Naast o.a. tabak, drank en drugs, zullen velen in de 
hulpverlening en in klinieken in de nabije toekomst te maken krijgen met 

mensen die gokverslaafd zijn. Omdat ze de lokroep van hun (voetbal)idolen in 
dure reclamecampagnes niet konden weerstaan. Waarom staat de overheid dit 

toe? U raadt het al: een centenkwestie. Waarbij u centen dient te lezen als 
euro’s met zes nullen voor de komma. 

 
Soms ziet het er naar uit dat de wereld compleet gek aan het worden is. Als ik 
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op alle bovengenoemde crisisgevallen een voor een hier dieper zou ingaan, 

werd het een zwartgallig en uiterst deprimerend verhaal. Dat ga ik dus niet 
doen, want de Kerk wordt immers geacht ons een blijde boodschap te brengen 

en uiteindelijk is deze column onderdeel van een Kerk-Krant. Laten we derhalve 
maar even op zoek gaan naar tekenen van hoop, zeker nu een goed blad als 

de Roerom helaas stopt met verschijnen. En nadat we geschrokken zijn van de 
prijzende woorden voor het Amerikaanse  Hooggerechtshof die klinken vanuit 

het Vaticaan. Waar men de klok blijkbaar ook  achteruit wil laten lopen. 
Hoopvolle tekenen zijn er gelukkig toch nog steeds te vinden , mits we er voor 

open staan. 
 

Na bijna zes jaar blijkt onze Augustinus gemeenschap nog steeds springlevend 
en heeft zij nog  bestaansrecht als een onderdeel van het erfgoed van Christus 

op aarde. Zo hadden we met Annelies al een voorganger die zich met 
vluchtelingen in de knel bezig houdt, daar is nu ook voorganger Rob 
bijgekomen die tevens straatpastor is. Op de zeer geslaagde 

Vriendenbijeenkomst van onze geloofsgemeenschap onlangs op Glorieux, 
vertelde hij een boeiend verhaal over het zeer nuttige werk dat hij kan doen 

voor daklozen in onze regio. En is niet juist de aandacht en de zorg voor deze 
meest kwetsbaren onder ons altijd een van de speerpunten geweest van 

degene die wij met hulp van de geest van Pinksteren trachten na te volgen? 
 

Een ander punt waaruit hoop valt te putten is de wetenschap dat kerk en geloof 
twee heel verschillende zaken zijn. In die zin dat het op zondag niet meer 

verschijnen in een kerkdienst geenszins automatisch wil zeggen dat jongeren 
in totaal niets meer geloven. Het tegendeel lijkt eerder het geval. De  behoefte 

om de taal van die zondagse dienst te moeten aanhoren is weliswaar bijkans 
nul, maar allerlei vragen rondom zingeving en over een doel in het leven zijn 

wellicht nog groter dan bij ons op die leeftijd. Want wij hoefden amper vragen 
te stellen omdat alles werd voorgekauwd en netjes omkaderd. Maar nu God er 
anders schijnt uit te zien dan een man 

met een witte  baard, omgeven door 
wolkjes met daarop harp spelende 

engeltjes, wordt het een nogal 
gecompliceerde opdracht om een 

allesomvattend beeld van de Eeuwige te 
fabriceren waarmee we uit de voeten 

kunnen. En toch zijn jongeren daar wel 
degelijk mee bezig. Met een (nieuw) 

soort kerk-zijn door aandacht en zorg 
voor anderen. Net zo goed als tallozen, 

jong en oud, vrijwillig het op zich blijven 
nemen om liefdevol mantelzorg te 

geven aan hen die dat zo hard nodig hebben. Omdat die in de steek gelaten  
zijn door een zich van die taken terugtrekkende overheid. Kortom, tussen 

allerlei doemscenario’s in, blijft er licht in de wereld schijnen vanuit het goede 
dat in zoveel mensen schuilt. 
De Kerk loopt leeg, het geloof blijft. Amen oftewel zo zij het. 

 
Gert Dirksen 



21 
 

Nacht van de Vluchteling 2022 
 

Beste mensen, 
 

De Nacht van de Vluchteling zit 
er weer op, en ook ik heb het 

weer volbracht. Het was de 

vierde en waarschijnlijk laatste 
keer. 

Het viel me zwaar dit keer. Maar 
dat kleine beetje afzien van mij 

valt natuurlijk in het niet bij wat 
al die vluchtelingen moeten 

doormaken die lopen en lopen 
zonder te weten hoe lang of 

waarheen. Daar heb ik midden 
in de nacht wel even bij 

stilgestaan. 
De route Tilburg was dit jaar 

tegengesteld aan de vorige 
keer. Dat was wel wennen want 

de eerste stop was vorig jaar de 

laatste! Een mentale kwestie waar ik me snel overheen zette. Het lopen met 
een collega ging prima, af en toe wat praten maar toch ook veel in stilte 

lopen op het ritme van je ademhaling. Bijzonder om het langzaam licht te 
zien worden, de vogels gaan fluiten, je zaklamp is ineens niet meer nodig. 

Dan is het overigens pas 5 uur en moet je nog 3 uur lopen. 
 

Via deze weg wil ik u allen hartelijk danken voor uw donaties.  
Ik heb weer een mooi bedrag van € 1.156,- euro opgehaald en dat is zeer 

de moeite waard. Landelijk bracht de Nacht € 1,2 miljoen op. 
 

Dank jullie wel! 
Annelies Rosier 

 

Van VoetVerwarring naar VoetVerrassing 
  
Mede door geen c.q. te goedkoop schoeisel in de jeugd (armoede troef) kreeg 

ik chronische probleempjes in de vorm van eelt, likdoorns en kleine 
vergroeiingen, linker-, en rechtervoet. Dus toen er meer tijd en pecunia vrij 

kwamen, leek een pedicure-aanpak geen luxe. 
Meerdere jaren lukte dit bij een vlakbij gelegen opleidingsinstituut. Daar 

doceerden twee volleerde dames het vak aan geïnteresseerde kandidaten, 
trouwens alleen vrouwen. Ook onder de patiënten geen enkele man gezien. 

Men behoefde proefpersonen. Die werden via lokale media geworven. De 
sessie was gratis en duurde van acht tot half elf. Elke handeling werd door het 

opleidingsduo gecontroleerd. Ging niet snel, maar die tijd had ik er graag voor 
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over. 

Edoch, Hogere Machten besloten tot opheffing van deze leerschool onder het 
mom van bezuiniging. Niet wijs, niet fijn. Want zekere ongemakken kunnen 

niet blijvend worden verwijderd; herhaling blijft nodig. 
Toen in de -nog handmatig beschikbaar- gele gids gedoken. Meerdere 

gegadigden gebeld. Allen overbezet. Een zeer hardnekkige likdoorn -die 
kúnnen toch steken!- behoefde echter een snelle ingreep. Mevrouw X. die ik 

als laatste aan de lijn kreeg had wel ruimte, zelfs al de volgende dag. Geen 
eigen praktijk, nee ze kwam wel aan huis. Alles goed besproken en uitgelegd. 

Maar: zij arriveerde ruim een uur later, was verkeerd gereden door laan en 
straat te verwisselen. Er zouden meer mankementen blijken. Ze droeg geen 

schoon schort maar gebruikte een smoezelige afvalzak als bescherming. Het 
instrumentarium zag er evenmin hygiënisch uit. De pijnlijkste plek kreeg een 

matige beurt en bloedde; dat mag eigenlijk nooit, zo is bekend. Voorts werkten 
sommige elektrische instrumentjes niet. 't Werd me knap angstig te moede. En 
nu pas durfde ik te vragen: "Bent u wel geregistreerd bij een beroeps-

vereniging?" Aarzelend reageerde ze: "Eh nou, eigenlijk niet meer." Ook bleek 
dat ze geruime tijd geen anderen had behandeld. Ik verzocht haar te stoppen. 

Had tevens stijgend met haar te doen, want bijzonder happy leek ze niet. Single 
na scheiding, enz. Ik betaalde de helft van de overeengekomen gage, waarmee 

direct werd ingestemd. Hier moest worden ingegrepen maar was dat mijn 
roeping? De klachten aldus helaas niet verholpen. Wat nu? 

 
Regelmatig bezocht ik vriendin N. (80+). Daar maar eens het euvel geloosd. 

Ja, zij had jarenlang een uitstekende pedicure maar die zat tjokvol, nam echt 
geen nieuwe mensen aan. Nou ja, wellicht voor één keer? Dame Z. gebeld. 

Okay dan; vanwege de nare ervaring die ik zo mild mogelijk vertelde deze 
uitzondering. 

Zij woonde aan de andere kant van de stad met een eigen praktijkruimte. Alles 
oogde spic & span-schoon en verzorgd. Meerdere diploma's prijkten aan de 
muur met indrukwekkende cijfers en ondertekening. Tijdens die eerste sessie 

ging haar telefoon. Ze vermoedde een afspraak-mutatie. Ik bood meteen aan 
deze kamer even te verlaten. Hoefde niet. Ter geruststelling voegde ik toe "niet 

te kleppen". Het betrof geen verandering. Nee, een droevig drama werd 
gemeld; de zoon van hun vriendenpaar S. was verongelukt. Z. verbleekte en 

reageerde geschokt en betrokken. Uit haar reactie kon wel worden opgemaakt 
dat ze aan een kerk verbonden waren. Na dit emotionele onderhoud vroeg ik 

voorzichtig: "Zal er een afscheidsdienst zijn?" Ja, dat was het voornemen. Z. 
vroeg meteen: "Eh, bent u ook gelovig?" Men start doorgaans niet snel met dit 

onderwerp. Maar thans bleek ons contact meteen religieus-geaard. Jawel, door 
deze onverwachte wending met groeiende diepgang binnen een christelijke 

visie werd ik toch in haar bestand opgenomen. Die religieuze herkenning gaf 
de doorslag. Zo ontstond een prachtband, veilig, vertrouwd, positief-vroom 

alsook last but not least  voetenklachten deskundig verlichtend. 
Ook na het pensioen van haar en echtgenoot bleef een contact-vorm doorlopen, 

wat niet voor alle voormalige case-load/personen zou gelden. Die anderen 
kende ik niet; want Z. was terecht selectief en hield alle personalia gescheiden. 
Afgunst kan nu eenmaal vaak vertroebelen.  

Zo leidden kronkelwegen soms tot een medische meevaller. AMBRIËLLA 
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Beelden uit mijn kinderjaren 
 

 
Waarschijnlijk herinnert u zich dit lieve kinder-avondgebedje nog. Mijn 

moeder zong het ’s avonds af en toe voor mij. En zij had het weer van haar 

moeder geleerd. Daarna kreeg ik nog drie kruisjes “Dat ‘t lieve Heertje je 
moge bewaren” en ging met een gerust hart slapen.  

Het avondgebedje stond in de katholieke uitgave 'Voor mijn kind' (A) -1950- 
De aansprekende prent met de 14 engeltjes was als schilderijtje te koop en 

sierde heel wat kinderkamers. 
Maar de oorspronkelijke versie(B) is te vinden in een verzamelbundel van 

oude Duitse volkskinderliedjes en -gedichten: ‘Des Knaben Wunderhorn’.  
Anno 1805 opgetekend door Ludwig Achim von Arnim en Clemens Brentano. 

De melodie van dit aloude wiegeliedje is in 1890 op muziek gezet door de 
componist Humperdinck voor de opera ‘Hans en Grietje’ -‘Hänsel und 

Gretel’.  Als echte romanticus (en ex-medewerker van Wagner) was hij 
verzot op oude sagen en sprookjes. Met name het werk van de gebroeders 

Grimm gebruikte hij vaak. Het libretto werd geschreven door Humperdincks’ 
zus, Adelheid Wette. Daarbij koos ze dit welbekende versje ‘Abendsegen’ 

voor het tweede bedrijf in het bos. 

 
De kinderen spelen in het bos en vergeten de tijd. Het begint donker te 

worden en Hans kan de weg naar huis niet meer terug vinden.  
Het mooie bos wordt nu dreigend en vol gevaar. De kinderen worden bang 

en zij zoeken een beschermd plekje onder een boom. Het zandmannetje, 
Klaas Vaak, komt om enkele korrels slaapzand in de ogen te strooien, zodat 

ze lekker kunnen dromen. Maar voor ze in slaap vallen zeggen ze zelf, net 
als thuis, hun Avondgebed op, dat gaat over de veertien beschermengelen 

die over hen de wacht houden….  
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Kort muziekfragment uit de opera Hans en Grietje, prachtig gezongen door 
twee kinderen van het Bielefelder Kinderchor – 1986 –:  

https://www.youtube.com/watch?v=LsVEVH_XkcY 

 
(A)Uitgave ’Voor mijn Kind - Een Prentenboek voor de heel kleinen’ 

http://www.cubra.nl/drukkerij-

jongensweeshuis/rk_jongensweeshuis_tilburg_jos_naaijkens_08_Voor_mijn_kind.htm 

(B)’Abendgebet’  uit ‘Des Knaben Wunderhorn’  

http://www.zeno.org/Literatur/M/Arnim,+Ludwig+Achim+von/Gedichte/Des+Knaben+W

underhorn/Anhang%3A+Kinderlieder/Abendgebet 

 

Anita van der Kam 
 

Ontbijt op Sacramentsdag 

 

Augustinusfeest op 28 augustus 
 

Op 28 augustus vindt de jaarlijkse viering van het Augustinusfeest 

plaats. 

Onze vaste voorgangers zullen teksten van Augustinus voorlezen, 
afgewisseld met samenzang. 

De thema’s zijn Liefde, Gemeenschap en Kerk. 
De viering vindt plaats in Glorieux en begint om 9.30 uur.  

https://www.youtube.com/watch?v=LsVEVH_XkcY
http://www.cubra.nl/drukkerij-jongensweeshuis/rk_jongensweeshuis_tilburg_jos_naaijkens_08_Voor_mijn_kind.htm
http://www.cubra.nl/drukkerij-jongensweeshuis/rk_jongensweeshuis_tilburg_jos_naaijkens_08_Voor_mijn_kind.htm
http://www.zeno.org/Literatur/M/Arnim,+Ludwig+Achim+von/Gedichte/Des+Knaben+Wunderhorn/Anhang%3A+Kinderlieder/Abendgebet
http://www.zeno.org/Literatur/M/Arnim,+Ludwig+Achim+von/Gedichte/Des+Knaben+Wunderhorn/Anhang%3A+Kinderlieder/Abendgebet

