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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. 
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Een gelukkig mens 
 

Een gelukkig mens ben je 
als je anderen troost. 

 
Een gelukkig mens ben je 

als je niet meer wilt hebben dan nodig. 
 

Een gelukkig mens ben je 
als je ballast loslaat. 

 
Een gelukkig mens ben je 

als je tevreden bent. 

 
Een gelukkig mens ben je 

als je vrede uitdeelt. 
 

Een gelukkig mens ben je 
als je op God vertrouwt. 

 
Een gelukkig mens bent je 

als je mild bent voor jezelf en anderen. 
 

Een gelukkig mens ben je 
als je meeleeft met het verdriet van een ander. 

 
Een gelukkig mens is eerlijk, 

heeft niets te verbergen. 

 
Een gelukkig mens is open 

en schenkt vertrouwen. 
 

Een gelukkig mens, een heilige, wordt blij 
van kleine daden van goedheid. 

 
René Hornikx 
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Liturgiekalender oktober - november 

 

‘Eerst waren we namelijk niet heilig, het is door zijn naam dat we heilig 

worden gemaakt.’ Augustinus 
 

Zondag 2 okt ’22, 9.30 uur: 27e zondag door het jaar: Geef ons meer geloof 

Lezingen:    Habakuk 1, 2-3; 2,2-4 en Lucas 17,5-10 
Voorganger:    Joost Koopmans, osa 

 
Zondag 9 okt ’22, 9.30 uur: 28e zondag door het jaar: Dankbaarheid 
Lezingen:    2 Koningen 5,14-17 en Lucas 17, 11-19 

Voorganger:    René Hornikx, pastoraal werker 
 

Zondag 16 okt ’22, 9.30 uur: 29e zondag door het jaar: Zorg dat ik krijg waar 
ik recht op heb. Wereldmissiedag 

Lezingen:    Exodus 17,8-13 en Lucas 18,1-8 

Voorganger:    Louis Mulder, osa 
     

Zondag 23 okt ’22, 9.30 uur: 30e zondag door het jaar: Wees mij genadig 
Lezingen:    Sirach 35,12-14,16-18 en Lucas 18,9-14 
Voorganger:    Johan Wolbrink, diaken 

 
Zondag 30 okt ’22, 9.30 uur: 31e zondag door het jaar: Ik wil bij jou zijn 

Lezingen:    Wijsheid 11,23-12,2 en Lucas 19,1-10 
Voorganger:    Dolf van der Linden, osa 
 

Dinsdag 1 nov ’22, 11.00  uur: Allerheiligen: Gelukkig ben je, als je … 
Lezingen:    Openbaring 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a 

   Aansluiten bij Glorieux 
 
Woensdag 2 nov ’22, 11.00 uur: Allerzielen: Lieve en goede mensen zijn 

heengegaan 
Lezingen Jesaja 25,6a.7-9 en Lucas 23,44-46.50.52-

53;24,1-6a 
   Aansluiten bij Glorieux 

 
Zondag 6 nov ’22, 9.30 uur 32e zondag door het jaar: Zorg dat ik krijg waar 

ik recht op heb. Willibrordzondag 

Lezingen:            2 Makkabeën 7,1-2.9-14 en Lucas 20,27-38 of 2
     0,27.34-38 

Voorganger:    Joost Koopmans, osa    
 
Zondag 13 nov ’22, 9.30 uur: 33e zondag door het jaar: Ga niet bij de pakken 

neerzitten. werelddag van de armen 
Lezingen:    Maliachi 3,19-20a en Lucas 21,5-19 

Voorganger:    Rob Kosterman, diaken 
 
Zondag 20 nov ’22, 9.30 uur: Christus Koning van het heelal: Een andere 

koning 
Lezingen:    2 Samuel 5,1-3 en Lucas 23,35-43 

Voorganger:    Marleen Kremers, geestelijk verzorger  
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Allerheiligen: eerlijke mensen 
 

Een kleine jongen stond in een grote kerk vol bewondering naar glas-in-

loodramen te kijken. Een oudere vrouw die ook op bezoek was in de kerk, 
zag het jongetje staan. Ze ging naar hem toe. Tikje op zijn schouders en 

vroeg: ‘Waar kijk je naar’. ‘Naar de glas-in-loodramen, maar ik weet niet 
wie het zijn?’, zei hij. En de vrouw zei: ‘dat zijn heiligen’. ‘Wat zijn heiligen’, 

vroeg de jongen. ‘O’, zei de vrouw, ‘dat zijn mensen, mannen of vrouwen, 
waar je doorheen kunt kijken. Eerlijke mensen, die goed zijn voor hun 

naasten.’ Tevreden met het antwoord verliet het jongetje de kerk. 
 

De oude vrouw keek het jongetje 
mijmerend na. Ging op een stoel zitten 

en dacht na over heiligen. Daar zijn er 
best veel van. Een hele kalender is er 

mee gevuld. Het zijn er duizenden. En ze 
dacht aan de heilige Jozef en Maria, en 

de heilige Rita en aan haar eigen 

patroonheilige Elisabeth. Ze begon in 
gedachten een rijtje heiligen af te lopen. 

Na een tijdje vroeg ze zich af of alleen 
“kalenderheiligen”, heiligen zijn. In haar 

leven zijn er mensen geweest die 
bijzonder goed voor haar waren. Ze 

herinnert zich een lerares uit de 
basisschool, die aandacht had voor alle 

kinderen. Ze kende ook een 
kloosterzuster uit haar dorp die naar de 

missie in Congo is gegaan en daar 
kinderen onderwijs had gegeven en 

vrouwen hygiëne bijgebracht waardoor 
er minder mensen stierven aan 

eenvoudige ziektes. Neen, dacht ze, niet 

alleen “kalenderheiligen” zijn heilig, ook 
gewone mensen die in navolging van 

Jezus zieken hebben geholpen, 
barmhartig zijn geweest, mensen 

getroost hebben, en mensen die ruzie 
hadden weer bijeen brachten. Mensen die 

dit doen noemt Jezus in het evangelie 
“zaligen” of gelukkige en eerlijke 

mensen.  
 

Ze keek op naar het glas-in-loodraam, 
waar het jongetje naar had gekeken. Van 

gewone heiligen bestaan geen glas-in-
loodramen en ook geen beeld zoals van 
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Jozef en Maria. Gewone mensen die eerlijk hebben geleefd naar het 
voorbeeld van Jezus worden met Allerheiligen herdacht. Dat zijn er heel 

veel, dacht ze. Misschien vinden ze mij ook een heilige, na mijn dood. Om 

deze gedachte moest ze zelf lachen. Stel je voor, dacht ze, wat heb in 
hiervoor gedaan? Ik ben maar een eenvoudig vrouwtje. Ze had het nog niet 

gedacht of ze herinnerde zich een van de zaligsprekingen ‘de armen van 
geest’. Hoorde ze daar niet bij? Ze was goed geweest voor mensen, gastvrij 

voor wie langs kwam. Ze kon van zichzelf ook enkele minpuntjes 
opnoemen. Maar hebben de heiligen op een standbeeld of op de 

heiligenkalender ook geen negatieve kanten, verkeerde dingen gedaan, 
foutjes gemaakt? Vast wel! 

 
Ze had nu wel nog een prangende vraag. Wanneer is het feest van 

Allerheiligen ontstaan? Op die vraag wist ze geen antwoord. Ze had een 
hele tijd ongemakkelijk op een stoel gezeten. Toen ze wilde opstaan kwam 

juist de pastoor voorbij. Hij hielp haar rechtstaan. ‘Dank je wel’, zei ze. ‘En 
ik wil u meteen iets vragen. Er was hier net een jongetje dat naar de heiligen 

in het glas-in-loodramen keek. Ik zat hier een tijdje over heiligen na te 

denken en vroeg me af wanneer het feest van Allerheiligen is ontstaan? U 
zal het wel weten.’ ‘Ja’, zei de pastoor, ‘dat weet ik. In de vierde eeuw is 

men op het idee gekomen om alle mensen die omwille van hun 
geloofsgetuigenis om het leven zijn gebracht te herdenken. Aanvankelijk in 

mei. Later aan het begin van het koude seizoen op 1 november. Men 
noemde hen martelaren. Nog later werden mensen die iets bijzonders 

hebben gedaan of betekend voor mensen heiligen genoemd. En nog later 
alle mensen die leven in navolging van Jezus of een of meer zaligsprekingen 

in praktijk hebben gebracht.’ 
 

René Hornikx 

 

 

Zuster Immaculata 
 

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar 

verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, 
en eten voert, 

zal nooit haar naam vermeld zien. 
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij 

vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert, 
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee. 

Toch goed dat er een God is. 
 

Gerard Reve (1973) 

uit ‘Verzamelde Gedichten’ (Uitgeverij L.J. Veen Amsterdam-Antwerpen) 
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Erasmus en zijn editie van het Nieuwe Testament 
 

De ‘officiële’ Bijbeltekst van de katholieke Kerk, de Vulgata, is een Latijnse 

vertaling van de oorspronkelijke tekst van de Bijbel in het Hebreeuws en 
het Grieks. Dat betekent ook dat deze tekst alle voor- en nadelen van een 

vertaling heeft: betere verstaanbaarheid voor een Latijnstalig publiek, maar 
ook vertaalfouten of keuzes die net tot een andere interpretatie kunnen 

leiden dan in het origineel eigenlijk de bedoeling was. Het ligt voor de hand 
dat de humanisten met hun credo Ad fontes! 'Naar de bronnen!' zich op een 

bepaald moment ook op de christelijke teksten zouden storten. Dit had niet 
de grootste prioriteit van de Italiaanse humanisten, maar in Noordwest-

Europa dat in de 15de eeuw cultureel nog sterk getekend was door de 
theologie en door bewegingen voor een grotere persoonlijke vroomheid 

zoals de Devotio moderna, ondervond dit idee een grotere interesse. 
Uiteindelijk zou Desiderius Erasmus (Rotterdam, 1469? - Bazel, 1536) de 

handschoen opnemen en -naast een reeks tekstedities van Kerkvaders 
zoals Augustinus, Arnobius en Hieronymus- zich ook wagen aan een editie 

van het Nieuwe Testament. 

 
Ons beeld van Erasmus als een satiricus en maatschappijcriticus (gebaseerd 

op met name de Colloquia en de Laus Stultitiae) is zeer onvolledig. Wie 
Erasmus echt wil begrijpen, mag nooit uit het oog verliezen dat hij eerst en 

vooral een humanist, dat wil zeggen: een filoloog (taal- en letterkundige) 
was. Dat ligt aan de basis van zijn tekstedities, zijn vertalingen uit het 

Grieks en zijn pedagogische werken. Daarnaast was hij oprecht bekommerd 
om een echte vroomheid: waar Maarten Luther religieus bevlogen was, was 

Erasmus eerder devotioneel. Zijn kritiek op de Kerk (die vaak als voorloper 
op de Hervorming van Luther gekenmerkt is) kwam voort uit een in Europa 

vrij algemeen gedeelde kritiek op de morele wantoestanden in de hogere 
kerkelijke kringen en uit een meer persoonlijke kritiek op de overwoekering 

van de kern van de christelijke boodschap, nl. Christus zelf, door allerlei 
devotionele praktijken die soms puur bijgelovige vormen aannamen, 

alsmede op de wetenschappelijke beoefening van de theologie. De laatste 

vertrok in de late middeleeuwen, de tijd van de Scholastiek, van een poging 
om de wijsbegeerte van Aristoteles te verzoenen met de Bijbeltekst en was 

soms erg spitsvondig geënt op de Latijnse tekst van de Vulgata. Erasmus 
stond een theologie voor die niet zozeer vertrok vanuit de systemen van de 

theologen, maar rechtstreeks vanuit de tekst van de Bijbel zelf. Ad fontes! 
dus ook hier. 

 
De aanzet tot zijn project rond het Nieuwe Testament kwam van twee 

kanten: de invloed van John Colet (1467-1519) tijdens Erasmus' Engelse 
verblijven en een vondst in de bibliotheek van de abdij van Park bij Leuven 

tijdens Erasmus' eerste verblijf in de universiteitsstad aan de Dijle. Het 
professoraat dat hem bij die gelegenheid door bemiddeling van Adriaan 

Florensz. van Utrecht (1459-1523; de latere paus Adrianus VI) werd 
aangeboden, sloeg Erasmus overigens af. Het handschrift dat Erasmus in 
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de abdijbibliotheek van Park ontdekte, bevatte de Adnotationes in Novum 
Testamentum van de Romeinse humanist Lorenzo Valla (1407-1457) en is 

naar alle waarschijnlijkheid te identificeren met ms. 4031-33 in de 

Koninklijke Bibliotheek van België. Een van de Griekse handschriften die 
Erasmus consulteerde, bevond zich destijds in de priorij van Korsendonk 

(nu Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, ms. Cod. Suppl. gr. 52). 
In 1516 verscheen dan bij Johann Froben in Bazel het Novum 

Instrumentum, Erasmus' editie van het Griekse Nieuwe Testament, 
voorafgegaan door enkele methodologische traktaten over de juiste (= 

filologische) wijze van theologie beoefenen en vergezeld van een nieuwe 
Latijnse vertaling. Dat laatste was dus een radicale en zelfs schokkende 

nieuwigheid, want het was de eerste nieuwe vertaling na de Vulgata van 
Hieronymus. De reacties waren verdeeld. De humanisten juichten. 

Kentekenend voor hun enthousiasme is bijv. dat Maarten Luther zijn eigen 
Duitse vertaling van het Nieuwe Testament (1522) zou baseren op Erasmus' 

editie, ook al had de Duitse reformator nogal wat bezwaren tegen de 
persoon (en methode van) Erasmus. De theologen waren minder 

enthousiast. Zij constateerden afwijkingen tegenover hun vertrouwde 

Bijbeltekst waarmee zij soms zo letterlijk redeneerden. Eén steen des 
aanstoots was bijv. de aanhef van het Evangelie volgens Johannes (1, 1). 

De Vulgata las daar: In principio erat uerbum, maar Erasmus vertaalde het 
Griekse λόγος anders en schreef: In principio erat sermo. Het Griekse woord 

wijst immers op het woord in al zijn betekenissen, zowel als geïsoleerd 
woord (= Latijn uerbum of nomen) als in de vorm van een discours (= Latijn 

sermo). Bovendien beschouwden de theologen Erasmus als een humanist, 
een grammaticus, ook al had hij een doctoraat in de theologie behaald aan 

de universiteit van Turijn, en zij verdroegen niet dat zo'n figuur die 
verbonden was aan de Artes-faculteit, zich verwaardigde zich te bemoeien 

met de materie van de 'hogere' faculteit van de Magistri nostri, de 
theologen. 

 
Erasmus' editie zou een aanzienlijk deel van zijn leven blijven bepalen. 

Deels kwam dat doordat het een van zijn populairste en invloedrijkste 

publicaties zou blijken: Erasmus verzorgde zelf nog vier herdrukken, in 
1519, 1522, 1527 en 1535. Maar tegelijkertijd zou deze onderneming leiden 

tot een aanzienlijke reeks polemieken die niet zozeer het gevolg waren van 
een conflict met conservatieve theologen als wel met filologisch 

georiënteerde theologen als de Engelsman Edward Lee († 1544) en de 
Spanjaard Diego López Zúñiga of Stunica († 1531) die beiden gereageerd 

hadden op Erasmus' openlijke uitnodiging om opmerkingen en correcties bij 
zijn werk te maken. Alleen: Erasmus verdroeg geen kritiek en reageerde 

dus bits en bijtend, of hij nu gelijk had of niet. De vaak als irenisch en 
pacifistisch voorgestelde Erasmus was heel wat minder vredig en sereen als 

het om zijn persoonlijke aangelegenheden ging... 
 

Erasmus had uiteraard de nodige problemen zien aankomen. Daarom ook 
probeerde hij pauselijke steun te verwerven voor zijn onderneming, omdat 

hij met een pauselijke goedkeuring zijn tegenstanders tot zwijgen kon 
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brengen. Met paus Leo X Medici (pontificaat 1513-1521) was dat geen 
probleem: een kunstzinnige paus die openstond voor geleerdheid en 

humanisme (zij het kerkhistorisch een ramp doordat hij niet adequaat 

reageerde op Luther en door zijn levenswijze bovendien bij uitstek 
illustreerde wat Luther aanviel). Na Leo's plotselinge dood op 1 december 

1521 moest Erasmus opnieuw zien dat de opvolger hem evenzeer zou 
steunen. De derde editie zou uiteindelijk spoedig volgen. Het klimaat 

verslechterde snel. Erasmus voelde zich in Leuven steeds sterker bedreigd 
door met name zijn Hollandse gewestgenoten Nicolaus Egmondanus († 

1526) en Vincentius Theodorici (1481-1526), zodanig zelfs dat hij in de 
zomer van 1521 voor een aantal maanden naar Anderlecht trok (waar het 

Erasmushuis nog aan hem herinnert) en hij uiteindelijk in de herfst definitief 
naar Bazel verhuisde. 

Maar deze opvolger bleek een echte theoloog, nog sterker: een hoogleraar 
theologie uit Leuven, niemand minder dan Adrianus Florensz, rector van de 

universiteit in 1493 en 1500-1501, vicekanselier van de universiteit sinds 
1498, ongekroond hoofd van de Leuvense theologen, leermeester en 

raadsheer van Karel V sinds 1507 en in 1515 naar Spanje gestuurd met een 

diplomatieke opdracht en sindsdien regent van Spanje namens Karel V zelf. 
Geen wonder dat Erasmus zich niet zeker voelde. Erasmus wachtte tot de 

paus (na zeven maanden) eindelijk in Rome was gearriveerd en lanceerde 
toen zijn charmeoffensief door het zenden van zijn laatste publicatie aan 

Adrianus VI, voorzien van een opdrachtbrief gericht tot de paus. Deze 
laatste publicatie was Erasmus' editie van het Psalmencommentaar van 

Arnobius de Jongere, dus opnieuw een teksteditie van een Kerkvader 
(Basileae: ex aedibus Io(hannis) Frobe(nii), september 1522). Hij voegde 

aan de gedrukte opdracht brief nog een tweede, meer persoonlijke toe, 
waarin Erasmus o.m. schreef: 

'Maar aangezien ik zie wat kwaadwillende tongen in deze tijd vermogen, 
leek het me beter Uwe Heiligheid tegen hun 

heftigheid als met een tegengif van tevoren reeds 
te wapenen. Als iemand dan Erasmus van iets 

beschuldigt, kunt u het dan ofwel zonder meer 

verwerpen, ofwel, als u enige twijfel hebt, uw 
oordeel opschorten tot u mijn verdediging hebt 

ontvangen.' 
  

Adrianus antwoordde hierop met een brief waarin 
hij zijn welwillendheid uitte en Erasmus uitnodigde 

om naar Rome te komen om hem bij te staan bij 
het bestrijden van de beroering die het gevolg was 

van het optreden van Maarten Luther. Erasmus 
was zeer blij met deze brief en hij stuurde dan ook 

kopieën naar bepaalde vrienden. Een van deze 
vrienden was de deken van het Sint-Donaas-

kapittel in Brugge, Marcus Laurinus (1488-1540), 
die op zijn beurt weer kopieën liet maken en deze 

naar Erasmianen in de Nederlanden stuurde. Van 

 
Brief van Adrianus VI aan Erasmus 
(tekst opgesteld door Dirk van 
Heeze), Rome, december 1522 
(kopie gemaakt in Brugge, 1522 of 
begin 1523) (Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België, ms. II 53) 
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deze kopieën zijn er nog twee bewaard, een in Leuven, gericht aan Frans 
van Cranevelt (1485-1564), destijds lid van de Grote Raad in Mechelen, en 

een in de Koninklijke Bibliotheek, in een bundel aantekeningen en 

verzamelde documenten (ms. II 53) van de Nijmeegse humanist Gerard 
Geldenhouwer (1482-1540). Omdat een reactie van de paus aanvankelijk 

uitbleef of eerder vertraagd werd, stuurde Erasmus een tweede brief, 
waarop ook een tweede antwoord kwam, beide van dezelfde teneur als wat 

er al eerder uitgewisseld was. Uiteindelijk antwoordde Erasmus op Adrianus' 
vraag om naar Rome te komen dat zijn gezondheid hem daarvan weerhield. 

Wel gaf hij de paus het advies matigheid te betrachten en niet op geweld 
te vertrouwen: 

'Maar ik zie dat uw zachtaardig gemoed een 
andere raad (dan het toepassen van 

veroordelingen en geweld) meer aanstaat, 
omdat u liever wilt genezen dan straffen. Dat 

zou niet zo moeilijk zijn, als iedereen dezelfde 
instelling had als u en dat zij met voorbijgaan 

van persoonlijke gevoelens, zoals u schrijft, 

oprecht willen beraadslagen voor Christus' 
glorie en het welzijn van het christelijke volk. 

Maar als ieder op zijn eigen belang gericht is, 
als de theologen eisen dat hun autoriteit die 

aan alle kanten gelapt is, gehandhaafd blijft, 
als de monniken niet dulden dat ze iets van hun 

gemakken moeten prijsgeven, als de vorsten 
mordicus op al hun eigen rechten blijven staan, 

dan zal het zeer moeilijk zijn om voor het 
algemeen belang te zorgen. De eerste taak zal 

erin bestaan de bronnen te onderzoeken van 
waaruit dit kwaad steeds weer opduikt: deze 

moeten vóór alles genezen worden.' 
 

Daarmee was hij overigens bij Adrianus aan het goede adres, want juist 

deze paus zou op de Rijksdag van Neurenberg (januari 1523) in de 
zogenaamde Instructio zijn excuses aanbieden voor de misstanden en 

beterschap beloven. 
 

Na Adrianus' dood op 14 september 1523 begon voor Erasmus de 
geschiedenis weer van voren af aan. Bovendien merkten de Erasmianen dat 

Stunica, die al sinds enige tijd in Rome vertoefde, duidelijk aan het 
intrigeren was. Erasmus benaderde de opvolger van Adrianus VI, Clemens 

VII Medici (pontificaat 1523-1534), dus weer om te zien hoe deze tegenover 
hem stond. Opnieuw kreeg hij de verzekering van pauselijke ondersteuning 

en net als eerder zond hij kopieën naar zijn vrienden. Van deze kopieën is 
er maar één bewaard gebleven, en wel tussen de Craneveltbrieven die in 

de Leuvense Universiteitsbibliotheek worden bewaard. De toenemende 
beroering in Europa, dat door de kwestie Luther steeds verder en dieper 

gespleten raakte, alsmede het sterke prestigeverlies van Clemens VII na de 

 
Opdrachtbrief van Erasmus aan Adrianus 
VI in zijn editie van Arnobius de Jongere 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van 
België, INC B 1336-37) 
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gruwelijke Sacco di Roma van 6 mei 1527 hebben er wellicht toe geleid dat 
Erasmus deze brief zelf nooit gepubliceerd heeft, anders dan de brieven van 

Adrianus VI die Erasmus beide in zijn Exomologesis, een traktaat over de 

biecht (Bazel: Johann Froben, 1524), liet afdrukken. Pauselijke 
bescherming heeft alleen effect als anderen dat weten. 

 
Toch heeft deze continue pauselijke ondersteuning voor Erasmus in zijn 

publicatie van het Griekse Nieuwe Testament en zijn Latijnse vertaling hem 
maar gedeeltelijk beschermd. Erasmus is tot op het eind van zijn leven in 

steeds bitterder wordende polemieken verwikkeld gebleven. Hij zal het zich 
anders hebben voorgesteld toen hij eraan begon... Maar dat neemt niet weg 

dat zijn editie van het Nieuwe Testament een van zijn invloedrijkste 
publicaties zou blijken. Zoals gezegd, baseerde Luther zijn Duitse vertaling 

(die de basis voor de moderne Duitse schrijftaal geworden is) op Erasmus' 
editie. Luthers vertaling diende weer als model voor andere vertalingen die 

(in het beste geval) ook weer op Erasmus' Nieuwe Testament gebaseerd 
waren. Nooit eerder of later is er zo vlijtig uit de Bijbel vertaald of gedrukt 

als in de 16de eeuw. En Erasmus' werk staat daar voor een goed deel van 

aan de basis, werk dat begon met het handschrift van Lorenzo Valla in de 
abdij van Park dat nu in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel bewaard 

wordt... 
 

Voor meer informatie over de verhouding tussen Adrianus VI en Erasmus 
zie M. Verweij, Pas de deux in stilte. De briefwisseling tussen Desiderius 

Erasmus en Paus Adrianus VI (1522-1523) (Rotterdam, 2002). 
 

Michiel Verweij 
 

In memoriam Frans van der Mark 
 

Na een rijk en welbesteed leven overleed op 9 juli in klooster Gagelbosch 

pater Frans van der Mark OSA. 

Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hem, dat 
hij ruste in vrede. 
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Voor wie thuis wil bidden 
 

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

 
OPENEN EN AANSLUITEND BIDDEN: ‘U, Heer, geeft mij 

geluk en liefde, altijd en overal.’ (Psalm 23,6). 

 
Lees nu met aandacht het volgende citaat van 

Augustinus: ‘Eerst waren we namelijk niet heilig, het is 
door zijn naam dat we heilig worden gemaakt’.  

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. 
Wie is heilig voor je? 

Els zit in de tweede klas van de middelbare school. Haar moeder, Ruth, 
was een pleegkind. Wekelijks komt Ruth met haar gezin bij haar 

pleegouders op bezoek. De pleegoma van Els is van af haar geboorte 
lichamelijk gehandicapt. In de les maatschappijleer vraagt de leraar: ‘Wie 

is heilig voor je?’Els steekt haar hand op. Als ze de beurt krijgt zegt ze: 

‘Mijn pleegoma is heilig. Ze heeft mijn moeder niet in haar buik gedragen 
en toch is ze heel goed en lief voor ons. Ze staat altijd voor ons klaar. Ze 

is een lieve oma voor ons.  
 

REFLECTEER: Wat in deze tekst raakt je? Waarom raakt dit woord, die zin 
of gedachte je? Sta hierbij even stil. 

 
LUISTER: Matteüs 5,7 

‘Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal 
goed zijn voor hen.’ 

 
SCHRIJF: Wat betekent voor u: ‘Geluk is voor mensen die goed zijn voor 

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

Matteüs evangelie? 

 
WEES STIL 

 
SPREEK JE UIT:  Sluit af met het volgende gebed: 

God, u heeft alle mensen even lief en alles geeft u ons. 
Vuur ons aan, met het vuur van uw liefde, dat heiligen inspireerde en hun 

leven kleur gaf. 
Moge hun liefde zo in ons ontbranden dat onze handen helen en vrede 

maken, alle dagen die u ons geeft. 
Amen.                                                                              René Hornikx 
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LEKENPRAAT  LIII 
 

 

Onlangs kregen alle mensen die op een of andere wijze verbonden zijn aan 

of met de Geloofsgemeenschap Augustinus een e-mail met daarin de 
mededeling dat er zich bij ons allerlei vormen van krimp en veroudering 

voor doen die best verontrustend genoemd mogen worden. De mail ging 
vergezeld van een oproep, of zo u wilt, uitnodiging om mee te praten op 20 

oktober als een vergadering belegd is om te bezien of dit een teken aan de 
wand is dat we op den duur gedwongen worden tot stoppen of dat er  

mogelijkheden zijn tot voortbestaan. 
Omdat deze Kerk-Krant nog vóór de genoemde datum verschijnt, kan het 

zijn dat u, nadat de oproep u inmiddels ontschoten was, alsnog besluit om 
u op het laatste moment aan te melden en u te voegen bij degenen die, uit 

allerlei geledingen van onze gemeenschap, zich willen buigen over deze 
uiterst gewichtige materie. 

Zo voel ik het tenminste wel. Als iets wat heel belangrijk is. En dan niet 
puur uit nostalgie of zelf overschatting, maar omdat een eventueel einde 

van deze gemeenschap meer dan symbolische betekenis zou krijgen. 

Nostalgie is er zeker als ik bedenk hoe ik een kleine tien jaar geleden, 
kerkelijk ontheemd na sluiting 

van “mijn” parochiekerk in de 
Ploegstraat, na een zoektocht 

links en rechts  aansluiting vond 
in de kerk van de paters 

Augustijnen waar ik ooit, heel 
lang geleden, samen met nog 

een  paar honderd leerlingen 
ieder schooljaar  min of meer 

verplicht mede opende met 
rector Camps die de mis deed op 

het o zo mooie altaar. Een andere 
locatie dan de kapel in de van 

Wassenhovestraat waar we 

geacht werden de wekelijkse mis 
met onze hele klas  bij te wonen. 

 
Tien jaar gelden toen Joost Koopmans in korte tijd meer dan vijftien 

werkgroepen “oprichtte” -nogmaals hulde daarvoor- ging  ik deel  uitmaken 
van de onderbezette -om een eufemisme van stal te halen– groep acolieten. 

Een florerende gemeenschap ontstond onder zijn leiding in een progressieve 
sfeer die elders in de stad leek te ontbreken. Het bekende “Welkom aan 

iedereen, waar ook vandaan, hoe ook geaard en waarnaar ook op zoek” 
mocht dan ook niet verloren gaan zo vonden veel kerkgangers toen in 2016 

de paters zich terugtrokken uit de zielzorg en de kerk gesloten werd. Waar 
dat zes jaar geleden toe geleid heeft weten we. 

Zelfoverschatting zou het zijn als we nu denken dat wij in staat zijn om de 
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eeuwenoude  kerk nu in een paar jaar tijd te hervormen, zodanig dat er een 
aan deze tijd aangepaste wind gaat waaien. Dat was ook niet ons 

uitgangspunt; wel om het gedachtegoed van Augustinus zo goed mogelijk 

te blijven uitdragen. Wij zijn immers de tijden. 
Maar dan ontstaat het probleem dat ook op ander gebied zich al enige tijd 

voordoet bij de generatie van grotendeels babyboomers die tot voor enkele 
jaren terug nog gelukzalig dachten dat oorlog en massale rampspoed hen 

nooit zou treffen. De ene crisis na de andere, waarbij ouderen extra geraakt 
worden omdat zij deels langs de zijlijn vertoeven zonder veel 

maatschappelijke invloed. Maar vooral het gegeven dat organisaties zonder 
aanwas van onderaf –van jeugd derhalve– vroeg of laat gedoemd zijn te 

moeten worden opgeheven. 
Dit geldt net zozeer voor een  gymclub of een biljartgroep van senioren als 

straks wellicht ook voor een geloofsgemeenschap als de onze. Immers een 
“normale” parochie kent voortdurend nieuwe leden, kinderen van trouwe 

kerkgangers, afkomstig uit andere culturen die hier zijn komen wonen, 
naast autochtone mensen die doen wat velen van ons vier of vijf decennia 

terug ook deden. Via doopsel, eerste communie en kindernevendiensten 

jongeren erbij laten horen. Wat continuïteit garandeert. 
Niet dat dat altijd zaligmakend is want conservatieve opvattingen krijgen 

binnen de katholieke kerk helaas vaak meer aandacht dan progressieve. 
Een televisie-uitzending vanuit onze kapel is b.v. ondenkbaar terwijl de KRO 

Bodar om de haverklap zendtijd verschaft. Dan komt toch het belang van 
een gemeenschap als de onze naar voren, die immers beschikt over tot 

priester gewijden, een diaken en diverse pastoraal werkers en geestelijk 
verzorgers. Voorgangers zijn toch overal onontbeerlijk. In Limburg, en 

dadelijk ook in andere bisdommen, kan nu al niet in elke parochiekerk meer 
een zondagsmis  worden gegarandeerd door een alsmaar groeiend gebrek 

aan priesters. Of dat kan en moet worden opgelost met mensen uit andere 
werelddelen laat ik hier in het midden. 

Het probleem bij ons is immers van andere aard. Hoe kunnen wij onze 
gemeenschap in leven houden als dadelijk in de diverse werkgroepen de 

een na de andere “kartrekker” wegvalt door te hoge leeftijd of aardse 

eindbestemming? Verwacht van mij geen pasklare oplossing, zelfs geen 
creatieve suggesties.   Mijn insteek hier is slechts om u allen er terdege 

bewust van te maken dat het binnenkort wel eens vijf voor twaalf kan gaan 
worden als het om ons voortbestaan gaat. 

Zijn er leken te vinden die voorganger kunnen en willen worden? Gaan we 
straks over tot een soort huiskamerviering in kleine kring? Verdwijnen 

progressieve gemeenschappen geheel langs welke weg ook? Ben ik te 
somber en is er nog voldoende veerkracht en doorzettingsvermogen 

aanwezig om straks een tweede lustrum te vieren met 
toekomstperspectief? 

Veel meer dan vragen heb ik hier en nu niet te bieden. Behalve dan de 
opmerking dat iedere suggestie die iets positiefs kan betekenen voor onze 

geliefde geloofsgemeenschap, iedere bijdrage om deze toekomstbestendig 
te maken juist deze maand uiterst welkom is. Waarvan akte.  

Gert Dirksen 
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Mini-Straatpastoraat 

 
Brievenbussen worden steeds schaarser. En lastiger te ontdekken. Of 

zomaar verplaatst zonder aanduiding, zoals we in Maastricht meemaakten. 
Wegens Musica Sacra logeerden wij in het voormalige P.T.T.-kantoor, hoek 

Vrijthof/Statenstraat. Het infobord bevond zich op de plek waar de 
brievenbus niet meer stond. Nee, al geruime tijd was die naar de zijstraat 

verplaatst. Deze mutatie werd door ons snel opgemerkt omdat we 
vakantiekaarten wilden verzenden. Wij bleken de eersten te zijn die dit 

signaleerden. Voorts wordt er niet immer geleegd zoals aangegeven. 
Wij scheppen vol plezier nog echte post -was, is en blijft 

een hobby- naast selectief mailen. Op het station in onze 
woonplaats staan twee oranje ontvangers naast elkaar. 

Wegens minder risico qua correcte en tijdige bezorging, 
kies ik daarom voor genoemde plek. Op andere locaties 

met enkelvoudige kans -door mij een wijle bijgehouden- 

was de datum der lichting niet doorgedraaid. Dat 
scheelde soms bijna een week. Helaas: de medewerkers 

worden laag betaald en ondergewaardeerd. Zij moeten 
in kortere tijd meer ladingen afwerken tegen een niet 

bijster hoog loon, zo vernam ik laatst van een buurtbode 
die ik altijd groet en bij beschikbare tijd wat langer aanspreek. En er is die 

bedenkelijke concurrentie. 
 

Na de brief te hebben geloosd meteen even van de fiets gestapt om in de 
NS-hal het kastje met meeneem-lectuur te checken. Eerder werden daar 

wel eens waardevolle aanwinsten ontdekt. Nu waaratje een Engels bijbeltje. 
In ons pand bevinden zich inmiddels ruim voldoende stichtelijke 

steunpilaren. Maar voor dit kleinood is zeker een liefhebber binnen het 
netwerk te vinden. Een stapel folders er naast bekeek ik echter meteen met 

groeiende argwaan. En terecht... Bleek van een sekte te zijn die -dat was 

snel gezien- niet bar bevrijdend overkwam. Integendeel. Allerlei warrig 
aangehaalde en/of verdraaide bijbelteksten waren noest nijver aangevuld 

met fors dreigende kreten, zo in de trant van Daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars (lang geleden erg vaak aan moeten horen. Ik dacht 

toen: was het gebit dan niet al lang versleten?) Alle anders ge-aarden 
konden sowieso rechtstreeks de hel als eindstation verwachten. Zo ook zij 

die het praktiseerden voordat er getrouwd werd. En nog meer 'stoute' 
groepen zouden, zeker weten, tot in lengte van eeuwen creperen.  

De teksten in bar slecht Engels/Nederlands barstten voorts van de taal-, en 
stijlfouten. Een leesbaar adres of andere bereikbaarheid ontbrak. Zo niet de 

vet en kapitaal gedrukte onheilsprofetie. Brrrr. Deze pulp ging integraal 
eveneens in mijn bagage, doch werd twee seconden later verscheurd en ter 

afvalbak dichtbij gedropt. De woede door verlies van enkele dierbaren door 
onbarmhartige geloofsrichtingen komt dan extra boven. 
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Toen terug naar de tweewieler. Hier hield een vriendelijk ogende jongeman 
in vlotte kledij mij aan. "Mag ik u iets vragen?"  Ik knikte, wel op mijn 

hoede. Wat werd me aangesmeerd, 

opgedrongen of afgenomen? Dat viel 
verrassend mee. "Als u wist dat ik 

homo was zou u mij dan een hand 
geven?" Ik ontspande, vooral omdat 

de HIVOS/badge al was gesignaleerd. 
(Deze stichting ijvert ondermeer voor 

humanistische acceptatie van minder-
heidsgroeperingen.) "Zeker weten! 

Misschien zelfs wel een kusje!", 
waartoe ik overigens geen aanstalten maakte. "En," zo werd vervolgd, "wij 

hebben in ons netwerk een fijne vriend die een man huwde. Helemaal 
prima." De groet werd een elleboogtouch vanwege evt. corona-risico. En 

wat was zijn missie? Hij zocht nieuwe donateurs voor zijn organisatie. Ik 
zou e.e.a. met partner thuis overleggen en wenste hem veel succes. 

 

Iets verderop werd ik opnieuw aangesproken. Wel rond hetzelfde item en 
dito herkenningsteken. "Net sprak ik uw maatje," zo lichtte ik toe. "heb hem 

alvast mentaal gesteund. En eh, misschien wilt u dit ook oppakken: Jezus 
houdt extra van jullie, wat er ook voor onzinnigs beweerd wordt, zelfs door 

zgn. gelovigen! Hun benadering is pas ècht duivels.." Deze actievoerder, 
die wel enigszins religieus geschoold bleek, reageerde extra blij. "Oh 

gelukkig!" Ik ging zelfs nog wat verder, wijzend op het geloofssymbool aan 
mijn ceintuur: "Christus werd evenmin begrepen en zelfs vervolgd. U weet 

hoe dat eindigde?" Deze compagnon knikte en was zichtbaar geraakt. 
"Helaas worden er nog steeds gay/boys gevangen gezet - of erger...". 

"Maar," zo voegde ik nog toe: "Jezus is dan wel gestorven maar leeft 
volgens velen toch door, vooral ook via de H. Geest en talloze engelen; 

verder in mensen die vanuit hun hart durven leven." Nu verzweeg ik maar 
wat voor engs er in de zonet verworpen folders werd beweerd, met name 

over lhbti+'ers. "Okay hoor!" vond ook deze jongeman. "Heel fijn zeg, die 

opmerking. Ik ben los van het instituut Kerk maar dit wordt onthouden." 
Mijn afsluitende reactie luidde: "Lijkt me ruim voldoende hoor! Jullie zijn 

echt gaaf bezig." Met een zwaai naar beide actievoerders, die oogcontact 
onderhielden, vervolgde ik opgepept mijn dagprogramma. 

 
AMBRIELLA 
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Boekbespreking: Mgr. Dr. Henri Poels 
 

Recent verscheen een boek over de bekende 
Limburgse katholieke sociale voorman Henri Poels 

(1868-1948). In deze uitgave belichten meerdere 
auteurs een aantal aspecten van het leven en werk 

van deze markante persoonlijkheid. 
 

Hendrikus Andreas (roepnaam Henri) Poels werd op 
14 februari 1868 te Venraij geboren als zoon van 

een welgestelde schapenhandelaar. Hij volgde de 
priesteropleiding aan het kleinseminarie te Rolduc 

en het grootseminarie te Roermond en werd in 
1891 priester gewijd. Poels wilde missionaris 

worden in Oeganda maar de leiding van het 
Roermondse bisdom stuurde hem naar Leuven om 

Bijbelwetenschappen te gaan studeren. Deze studie rondde hij af met een 

proefschrift waarmee hij het predicaat cum laude verwierf. Niets leek in de 
weg te staan voor een benoeming tot professor in de Bijbelwetenschappen 

aan het Roermondse grootseminarie. Bisschop Jos Drehmanns durfde de 
benoeming echter niet aan omdat er getwijfeld werd aan Poels’ 

rechtzinnigheid. De jonge doctor was op grond van nieuwe weten-
schappelijke inzichten van mening dat de Pentateuch, de eerste vijf 

Bijbelboeken, niet door Mozes alleen geschreven konden zijn. Destijds was 
dit binnen de Kerk het officiële standpunt en degenen die daarvan afweken, 

waren verdacht. In plaats van professor werd Poels kapelaan te Venlo. In 
de jaren 1904-1910 was hij weliswaar hoogleraar aan de universiteit van 

Washington DC, maar om dezelfde reden waarom hij zijn leraarschap aan 
het Roermondse grootseminarie was misgelopen, volgde er in 1910 geen 

herbenoeming. 
 

Na terugkomst in Nederland werd Poels door het bisdom aangesteld als 

aalmoezenier in de mijnstreek. De mijnindustrie was in opkomst, arbeiders 
uit heel Nederland en ook van daarbuiten kwamen naar Limburg om een 

bestaan op te bouwen, maar de sociale omstandigheden waren slecht. Poels 
trok zich het lot van het proletariaat aan en nam, geholpen door 

gelijkgestemden, initiatieven om de woonomstandigheden te verbeteren 
door zich sterk te maken voor de oprichting van woningbouwverenigingen. 

Daarnaast zette hij zich in voor de oprichting van buurthuizen en andere 
organisaties die ten doel hadden de levensomstandigheden en de 

opleidingsmogelijkheden voor mijnwerkers en hun gezinsleden te 
verbeteren. Het dreigende geloofsafval dat samenhing met de 

wervingskracht van de socialistische bonden en organisaties speelde 
daarbij, net zoals elders in ons land, een niet onbelangrijke rol. 

 
Een belangrijk wapenfeit van Henri Poels, was zijn zogenaamde 

Noodkistrede van 1917. Zich beroepend op de Noodkist van Sint Servaas 
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waarin het gebeente van de heilige zich zou bevinden, hield hij een felle 
aanklacht tegen de erbarmelijke woonomstandigheden van de Maastrichtse 

fabrieksarbeiders. Het effect van deze rede was enorm. De keramiekfabriek 

Sphinx sloot onmiddellijk de Cité Ouvrière, een wijk waarin zich 
tweeduizend eenkamerwoningen bevonden die elk door een gezin bewoond 

werden en er werd een woningbouwvereniging opgericht. Door zijn 
aanklacht wist de aalmoezenier de gemeente Maastricht tot het inzicht te 

brengen dat huisvesting voor arbeiders een gemeentelijke taak was en niet 
aan particulieren alleen mocht worden overgelaten. 

 
In de jaren dertig nam Mgr. Poels stelling tegen het opkomende nationaal-

socialisme en tegen fascistische organisaties in Nederland. In 1939 nam hij 
ontslag als hoofdaalmoezenier van sociale werken. Tijdens de oorlog 

verbleef hij in Zwitserland. Zijn laatste levensjaren woonde de voormalige 
Bijbelexegeet bij de Medische Missiezusters te Imstenrade waar hij in 1948 

op 80-jarige leeftijd overleed.   
 

Voor geïnteresseerden in de maatschappelijke rol van de Kerk en haar 

bedienaren aan het begin van de twintigste eeuw is Mgr. Dr. Henri Poels 
een interessante bundel. Het is geen biografie, maar meer een inleiding 

daarop. Een biografie is wel in de maak, maar het verschijnen daarvan zal 
nog geruime tijd op zich laten wachten. De persoonlijkheid van Poels en de 

veelheid van zijn werkzaamheden en functies vragen veel onderzoektijd.     
 

Frans Savelkouls 
 

Mgr. Dr. Henri Poels 1868-1948. Leven en werk van een sociaal bewogen priester en 

pionier. Uitgegeven als nummer 19 van de Historische Reeks Parkstad Limburg door de 

Stichting Historische Kring Het Land van Herle. ISBN 978-94-93037-14-4. Prijs € 26,50. 

 

Michiel Verweij hield in Rome 

lezingen over de Nederlandse paus Adrianus VI 

 
In de Belgische ambassade bij de 
Heilige Stoel vond op 22 april j.l. een 

symposium plaats onder de titel De 
paus van de Lage Landen: Adrianus 

VI. In het kader van deze gelegenheid 
hield onze vaste gastredacteur Michiel 

Verweij in de Vaticaanse Bibliotheek 
twee lezingen over de Nederlandse 

paus. Op de foto ziet u Michiel uiterst 
rechts. 

   
De Werkgroep Bezinning & Spiritualiteit prijst zich gelukkig dat Michiel op 
11 januari 2023 op Glorieux een lezing komt houden over de Nederlandse 

paus. 
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Christenen en hun fascinatie voor het bereiden 

van eten en drinken (deel 1) 

 

Enige tijd geleden heeft u in de Kerk-Krant een artikelenserie over kunst 
kunnen lezen van de hand van Pieter Briels. Naast zijn kennis en kunde op 

het gebied van beeldende kunst is Pieter ook een kunstenaar in de 
keuken. Verdeeld over meerdere afleveringen van onze krant vertelt 

Pieter ons nu een en ander over koken, spijs en drank in relatie tot de 
wereld van de Bijbel. 

 

Eten als menselijk bindmiddel 
De mens moet elke dag eten om in leven te blijven. Maar eten is meer dan 

dat alleen. Is er een groter sociaal gebeuren dan samen aan tafel gaan? 
Genieten van spijs en drank, liefdevol bereid, om het leven te vieren of 

omwille van een bijzondere gelegenheid? Naar gelang het samenzijn 
vordert, kan verdriet met elkaar gedeeld worden en er kan troost gevonden 

bij elkaar. Het leven is niet altijd een feest.  
 

Hildegard von Bingen (1098-1178) 

De aanleiding voor deze serie is mijn hobby koken 
samen met mijn vrouw Joop. In 2005 was ik 

Hobbykok van het jaar. Zoals u weet, ben ik 
kunstenaar en kunstenaars blijken volgens 

wetenschappers dikwijls een passie te hebben voor 

koken. Als je daarbij ook nog christen bent, is het 
niet denkbeeldig dat koken en eten binnen de wereld 

van christenen op je pad komen. Langs deze weg 
kwam ik in contact met het leven en werk van 

Hildegard von Bingen, een twaalfde-eeuwse 
mystica. Ik maakte kennis met haar via haar muziek. 

Zo wonderschoon. Bij een nadere kennismaking 
bleken haar veelzijdige talenten en haar liefde voor 

koken. Dit had natuurlijk mijn bijzondere 
belangstelling Naast haar beschrijving van haar mystieke ervaring en het 

componeren van schitterende muziek, was zij graag in haar keuken bezig. 
Ook hier weer de affiniteit tussen de kunstenaar en de belangstelling en 

gedreven passie voor koken met uitzonderlijke ingrediënten. Zo heeft zij, 
meer dan 800 jaar geleden, onder andere als eerste voor Europeanen de 

geneeskracht van levensmiddelen omschreven. Van haar verscheen een 

kookboek met haar recepten. Antiquarisch heb ik nog een exemplaar van 
dat kookboek kunnen bemachtigen. Als voedseldeskundigen en 

gezondheidsgoeroe’s vandaag de dag bijvoorbeeld speltbrood en 
kikkererwten aanbevelen als gezond voedsel, dan wist Hildegard von Bingen 

dat 800 jaar geleden al. Zij vond het oergraan spelt al het beste graan. Lees 
ook in de Bijbel bij Ezechiël 4 ; 9: “En neemt Gij spelt en maakt dat tot 

brood…”. En mijn ontbijtbrood is spelt bruin van de Eko Super. 
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‘Soms ruikt de aarde naar de hemel’, Kloosterkeukens en recepten 
Dit is de titel van een interessant boek. Een boek vol verhalen, wetens-

waardigheden, anekdotes en illustraties over koken, eten en drinken in 

kloosters in Europa en Engeland. Cisterciënzers, norbertijnen, karme-
lietessen, clarissen, trappisten komen langs met hun uitgebreid scala van 

tongstrelende recepten, dikwijls bereid met wijn en bier. Verschillende van 
die recepten zouden zo op de menukaart kunnen van menig hedendaags 

restaurant. Op dit boek kom ik later nog terug. 
 

Naast de vele tongstrelende 
recepten, worden in dit boek ook 

andere beelden van het 
kloosterleven geschetst. Zo is het 

beeld van de oude kloosterkeuken 
overgoten met een romantisch 

licht. We zien monniken of nonnen 
die temidden van welgevulde 

pasteien, manden fruit en vers 

gebakken brood aan het werk zijn. 
Er stijgen verrukkelijke etens-

geuren ten hemel, die zich 
vermengen met de gezangen uit de 

kapel. Op tafel in de eetzaal 
wachten pullen schuimend abdijbier. De realiteit is echter harder, soberder 

en vooral minder aards. Want het leven van de kloosterling is niet gericht 
op het stoffelijke, maar op het hemelse. Maar niettemin werd (wordt) in 

kloosters uitstekend gekookt en zeker niet altijd sober en ook zeker aards. 
De ingrediënten voor de gerechten kwamen (komen) dikwijls uit eigen tuin. 

Uit de geschiedenis weten we onder andere dat Keizer Karel de Grote (768-
814) zich niet alleen bezig hield met de geestelijke staat van zijn 

onderdanen, maar dat hij zich ook wijdde aan de verzorging van de 
innerlijke mens. Zo schreef hij de aanplant van kruiden en groenten voor 

aan de kloosters. Het pluimvee zorgde voor eieren en vlees en dat had zeker 

zijn weerslag in de kloosterkeuken. 
 

Een gezonde ziel in een gezond lichaam. Dat beschouwen kloosterlingen als 
een goddelijke taak. Belangrijk voor de kloosterling is daarom de herkomst 

van het voedsel en de wijze waarop het behandeld wordt. De gerechten, 
vonden zij, moeten met liefde en passie worden bereid. De hedendaagse 

mens vergeet dit nogal eens. Hij weet vaak niet meer wat hij eet en drinkt. 
 

Geruststellend is het om te weten dat God zeker niet verboden heeft te 
genieten van de vruchten der aarde. Zie Genesis 1;29: Ook God zei: ‘Hierbij 

geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; 
dat zal jullie voedsel zijn.’ En reken maar dat het lekker was. Lees 

bijvoorbeeld in de Bijbel bij Koningin Esther (5 ; 4):‘Gesmoorde kip met 
spinazie en pruimen’. Het water komt je in de mond. Ook Rebekka’s 

stoofpot van lamsvlees is niet te versmaden (Genesis 27;6-9). Maar dan 

 
De kloosterkeuken van Mariënhage  

in de jaren dertig 

dertig van de vorige eeuw. 
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vermaant Salomo ons in het boek ‘Spreuken’. ‘Als je honing hebt gevonden, 
eet dan niet meer dan goed voor je is, spaar je maag, anders braak je het 

uit.’ (Spreuken 25;16). Over ‘Recepten uit de tijd van de Bijbel’, kom ik 

later te spreken. 
 

Een keer heb ikzelf wat van het kloosterleven mogen proeven en wel in de 

Abdij van Solesmes bij Parijs. Ik volgde er tien dagen les in het Gregoriaans 
zingen. Elke dag zat ik met de monniken aan tafel met ‘Frans-eten met 

wijn’. Een bijzondere ervaring. Wij hadden echter meer aandacht voor het 
eten dan voor de spreker op het spreekgestoelte. 

 
In de tweede aflevering van deze serie zal ik wat vertellen over gastvrije 

kloosters en kloosterdranken.                                                                        
 

Pieter Briels 
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Augustinusdag 2022 
 

Op zondag 28 augustus werd in Glorieux met een 
Agapèviering de sterfdag van Augustinus herdacht. In een 

goed bezette kapel werden door vijf van onze vaste 
voorgangers in een sfeervolle en ingetogen viering teksten 

van Augustinus voorgelezen. Het geheel werd omlijst met 
gezangen en Evangelieteksten. De viering werd geopend 

met de onthulling van een door Anita van der Kam 
geschilderde icoon van de naamgever van onze 

geloofsgemeenschap.  
Augustinus zal middels deze icoon vanaf nu onze zondagse 

vieringen met zijn aanwezigheid opluisteren!     
 

 
 

Tijdens de viering van zondag 4 
september heeft Joost Koopmans 

de icoon ingezegend waarbij hij de 
nevenstaande tekst uitsprak: 

 

Eeuwige Onze God, 
 

Zie deze schildering, een toegewijd hand-
werk ter gedachtenis aan St. Augustinus. 

Uw aanwezigheid met hem zo goed als 
kan verbeeld. Zegen dit maaksel van 

onze handen; mensenbeelden zijn U niet 

te min, in mensengezichten kijkt Gij ons 
aan, met eerbied kijken wij op naar hem 

die uw gestalte vormde in ons midden. 
 

Augustinus ging ons voor in Liefde en 
vriendschap. In zijn spoor willen we gaan, 

uw zegen tegemoet. 
 

+ Zegen deze icoon, wijd hem aan uw 
toekomst toe. 

Laat hem uw glorie en levenswil 
uitstralen, zoals Augustinus dat deed. 

Dat deze icoon geheiligd worde  
door de Zegen +  van Vader, Zoon en H. 

Geest. AMEN 

 
Op 4 Sept. 2022,  

de 6e verjaardag van 
Geloofsgemeenschap Augustinus te 

Eindhoven 
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Ik geef de pen door aan…. 
 

Zo, ik mag de spits afbijten van deze nieuwe rubriek en ik hoop dat er nog 
vele stukjes zullen volgen.  

Waarschijnlijk herinnert U zich mij nog wel van de mededelingen van de 
werkgroep 'Bezinning & Spiritualiteit' die voor de coronaperiode in de Kerk-

Krant vermeld werden. Deze werkgroep is indertijd in het leven geroepen 
door Dora Kruyer, pastoraal werker in de Catharinakerk. Indertijd was Dora 

een inspiratiebron voor deze groep. Toen zij met pensioen ging, moesten 
wij ons wel bezinnen over 'hoe nu verder met onze werkgroep. Voor mij 

was het duidelijk:We gaan verder, want naast de zondagse diensten is 
bezinning op wat ons gaande houdt in het leven van alledag belangrijk. 

Spiritualiteit speelt daar een rol in. Zo dachten we er allemaal over. Een 
goed programma geeft voeding aan onze gemeenschap. 

Vlak voor de coronacrisis uitbrak heb ik besloten, met pijn in mijn hart, om 
te stoppen met mijn werkzaamheden voor deze werkgroep. Dit was een 

moeilijke beslissing juist vanwege de fijne sfeer in onze groep. Met veel 

enthousiasme werd er ieder jaar weer gewerkt aan een mooi programma 
van  lezingen en cursussen. 

 
Indertijd heb ik op een mooie en zinvolle manier kennis gemaakt met de 

Catharinakerk. In een gesprek met Dora Kruyer, dat eigenlijk over een 
ander onderwerp ging, vertelde zij over een pelgrimstocht langs plaatsen 

van Franciscus, die in het najaar van 2000 gehouden zou worden. Ik had 
daar wel oren naar en er was nog plaats. Die tocht was dus mijn 

kennismaking met de geloofsgemeenschap van de Catharinakerk. Na ruim 
twintig jaar denk ik nog met plezier terug aan die tocht. Ik kende niemand 

van mijn tochtgenoten, maar ik voelde me thuis bij deze groep. Zodoende 
ben ik lid geworden van de Catharinakerk. Na de veranderingen in het 

dekenaat Eindhoven ben ik samen met vele anderen uit de Catharina-
gemeenschap overgestapt naar de augustijnen, waar Joost Koopmans 

rector werd. Sinds 2016 ben ik lid van onze Geloofsgemeenschap 

Augustinus. 
 

We proberen samen een gemeenschap te zijn. De ene keer gaat dat beter 
dan de andere keer. Maar juist dat samen op weg zijn naar gemeenschap 

spreekt mij aan.  
En nu geef ik de pen door. Aan wie? Dat leest u in de volgende Kerk-Krant. 

 
Wies Kleene 
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Bijzondere augustijnen op Nederlandse bodem (8) 

 
Acht priesters zijn ooit lid geweest van de Eerste of Tweede Kamer. Onder 

hen waren drie seculieren (de beroemde Hendrik Schaepman, de even 

beroemde Willem Nolens en de minder bekende Willem Everts), twee 
franciscanen (Leo Beaufort en Jacobus Stokman), één dominicaan (David 

van Ooijen), één benedictijn (Michel van Winkel) en één augustijn. Over 
deze laatste, Marinus Agterberg, gaat onderstaande beschouwing 

 

Een politieke pater 
 

Afkomst en opleiding  
Andreas Johannes Agterberg werd op 1 maart 1925 te Utrecht geboren als 

zoon van de melkslijter Andreas Johannes Agterberg en Johanna Magdalena 
van Burik. Na zijn voorbereidende studies aan het St. Bonifatiuslyceum te 

Utrecht trad hij in 1946 toe tot de Orde der Augustijnen. In 1953 werd hij 
door ordegenoot Mgr. Van Lierde in Culemborg tot priester gewijd. Hij nam 

de kloosternaam Marinus aan.  

Omdat hij een goede student was, werd hij door de ordeleiding naar Rome 
gestuurd om daar aan het Angelicum theologie te gaan studeren. In 1957 

promoveerde hij aldaar op een proefschrift over Augustinus.  
 

Docent 
Na zijn terugkomst in Nederland werd pater 

Agterberg benoemd tot docent patrologie (een 
onderdeel van de theologie dat de levens en de 

geschriften van de kerkvaders bestudeert) en 
dogmageschiedenis aan de augustijnse priester-

opleiding te Nijmegen en later te Witmarsum. 
Medebroeder Louis Mulder was in deze periode een 

van zijn studenten. Hij weet zich in 2022 uit die jaren 
te herinneren: Een nogal saai onderwerp voor velen 

van ons. Hij was ook niet de man die zijn vak met 

veel interesse bracht. Wellicht was het voor hem ook 
een hele opgave. Ik geloof niet dat hij zelf voor deze studie gekozen heeft. 

Martien van den Nieuwenhuizen bevestigt deze waarneming: Hij gaf wel 
goed les, maar het onderwerp was saai. Ik had de indruk dat hij niet graag 

doceerde.  
 

Witmarsum 
In 1964 werd pater Agterberg gevraagd om les te gaan geven aan het 

Theologisch Instituut Eindhoven op Mariënhage. Deze opleiding had in die 
tijd -in tegenstelling tot enkele jaren later- een nogal conservatieve 

uitstraling. Evenals enkele andere paters voelde Marinus er daarom weinig 
voor om daar te gaan doceren. Ook de ordeleiding kwam tot het inzicht dat 

hij op een andere plaats meer tot zijn recht zou komen en Marinus werd 
daarom overgeplaatst naar Witmarsum waar hij medewerker werd van het 
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augustijnse vormingscentrum Vinea Domini (Wijngaard des Heren). Over 
de geschiedenis van dit centrum zal ik binnen afzienbare tijd in een andere 

aflevering van deze serie terugkomen. 

 
Van boeken naar mensen 

Pater Agterberg voelde zich in de sfeer van het oecumenisch ingestelde 
Vinea Domini  goed thuis en hij ontwikkelde zich van theoloog tot politicus 

waarbij zijn aandacht er vooral op gericht was om de leefomstandigheden 
voor mensen die in de knel zaten te verbeteren. Het waren de euforische 

jaren kort na Vaticanum II waarin de plaatselijke kerken zich 
maatschappelijk leken te gaan engageren. In een vraaggesprek met een 

krant antwoordde hij op de vraag welk maatschappijbeeld hem voor ogen 
stond: Mogelijkheden tot groei van een reële solidariteit van mensen over 

de hele wereld, bijvoorbeeld ook wat inkomen en bezit betreft en een 
openheid bij het accepteren van alles en iedereen.1 

 
Om zijn denkbeelden niet theoretisch te laten zijn en in de inrichting van de 

Nederlandse samenleving te vertalen, werd Marinus Agterberg politicus. Hij 

sloot zich aan bij de PPR (Politieke Partij Radikalen), een in 1968 ontstane 
afsplitsing van de KVP. Voor deze partij maakte hij van 1970 tot 1976 deel 

uit van de fractie in de Provinciale Staten van Friesland. Onvermoeibaar 
deed hij mee met allerlei initiatieven die erop gericht waren om in zijn ogen 

onrechtvaardige situaties te verbeteren. Soms gingen zijn denkbeelden 
daarbij behoorlijk ver, getuige een andere uitspraak uit het eerder aange-

haalde vraaggesprek: De maatschappelijke verschuivingen zijn zo groot en 
hebben zoveel gevolgen voor het samenleven in het gezin, dat het 

betrekkelijk gesloten gezin zoals wij dat hier kennen, onvoldoende 
informatie aan de kinderen kan geven, zodat het de vraag wordt of we over 

kommunevorming niet positiever moeten gaan denken. 
 

Opmerkelijk is overigens dat in deze jaren ook in de Tweede Kamer een 
priester deel uit maakte van de PPR-fractie: de in de inleiding genoemde 

benedictijn Michel van Winkel. Het fractielid Dolf Coppes was tot kort voor 

zijn aantreden als lid van de Tweede Kamer seculier priester. Toenmalig 
fractieleider Bas de Gaay Fortman merkt hierover op: In een tijd waarin er 

in de KVP-fracties geen priesters meer zaten, had de PPR er in elke Kamer 
één. Men sprak van: PPR, Partij van Priesters en Religieuzen.2 

 
In 1973 werd pater Agterberg voor zijn partij lid van de Eerste Kamer. Zijn 

beëdiging als senator was een vrij unieke gebeurtenis. Gebruikelijk was en 
is dat nieuwe Kamerleden hun ambtseed afleggen ten overstaan van de 

Kamervoorzitter. Deze was echter enige tijd afwezig en de Grondwet schrijft 
voor dat het nieuwe Kamerlid in die situatie door het staatshoofd beëdigd 

dient te worden. Marinus genoot daarom het voorrecht om op paleis 
Soestdijk te worden ontvangen en daar ten overstaan van koningin Juliana 

 
1 Leeuwarder Courant d.d. 18-10-1969. 
2 Mailwisseling van de auteur met B. de Gaay Fortman eind augustus 2022 
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de eed af te leggen. Het was sinds 1869 in Nederland niet meer gebeurd 
dat een parlementslid door het staatshoofd was beëdigd.  

Het Kamerlidmaatschap van Agterberg zou duren tot september 1977. 

Desgevraagd herinnert de uit die jaren prominente partijgenoot Bas de 
Gaay Fortman zich in 2022 over Marinus het volgende: Zelf was ik in zijn 

jaren op het Binnenhof voorzitter van de PPR-fractie in de Tweede Kamer 
en daarmee politiek leider van de partij. Ik had geen intensief contact met 

hem, eenvoudig omdat er tussen onze fracties geen noemenswaardig 
meningsverschil is geweest. Wel herinner ik mij een beminnelijk mens: een 

voorbeeldige combinatie van inhoudelijk uitgesproken vooruitstrevend en 
communicatief beminnelijk. Beiden stemden wij anders dan de partijlijn 

tegen het initiatiefwetsvoorstel Geurtsen-Lamberts voor complete 
liberalisatie van abortus.3  

 
Een kritische priester 

Marinus liet zich binnen de Kerk kennen als een kritisch maar trouw priester. 
In een vraaggesprek met de Leeuwarder Courant laat hij optekenen: Zelf 

kan ik ondanks alle zondig tekortschieten van de kerk van haar blijven 

houden, omdat ik zo ontzettend veel gekregen heb en mij altijd nog zoveel 
toegereikt krijg. Evangelie, geloof, doop en vooral het mogen aanzitten aan 

de tafel van de Heer zijn ontzagwekkende en dankbaarmakende 
gegevenheden. Desondanks blijft het waar: gevoeligheid voor de vragen 

van deze tijd kan nu moeilijk in de kerk worden geleerd. En als je dan zelf 
bezorgd blijft om een samenleving waarin je zo duidelijk kunt zien dat het 

fout loopt, tenzij we heel veel dingen anders doen.4 
Zijn kritische houding ten opzichte van de Kerk kwam ook tot uiting in zijn 

lidmaatschap van Open Kerk, een beweging die in het bisdom Roermond 
ontstond als reactie op de kaalslag die bisschop Gijsen daar aanrichtte. 

Tijdens een manifestatie van deze beweging in Groningen hield pater 
Agterberg zijn gehoor voor: Open Kerk moet de creatieve krachten binnen 

de R.K. Kerk activeren om er wat van te maken.5  
De oecumenische beweging lag hem ook zeer aan het hart. Hij was in 

Witmarsum directeur van de WOSA, de Werkgroep voor Oecumene en 

Samenleving. Ook de beweging van Taizé had zijn warme belangstelling.6  
Marinus Agterberg was bestuurslid van het Seculier Instituut Unitas. Dit 

instituut was bedoeld voor leken die de kloosteridealen gehoorzaamheid, 
kuisheid en armoede buiten kloosterverband wilden betrachten.  

 
In 1976 schreef pater Agterberg enkele overwegingen voor de Leeuwarder 

Courant onder de titel Even Stilte. In deze rubriek legde hij de verbinding 
tussen een diep Godsgeloof  en de daaruit voortvloeiende opdracht voor de 

mensen van nu. Uit een van deze overwegingen een kort citaat: Maar 
onmacht is geen reden om niet te bidden. We bidden dagelijks om het 

 
3 Mailwisseling van de auteur met B. de Gaay Fortman eind augustus 2022 
4 Leeuwarder Courant d.d. 29-03-1973 
5 Leeuwarder Courant d.d. 15-01-1973 
6 Leeuwarder Courant d.d. 10-10-1973 
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Koninkrijk Gods, dat we toch ook niet zelf kunnen maken. Misschien is er in 
het geloof wel een hechte band tussen onmacht en gebed. Maar het geloof 

hoort erbij.7   

 
Overlijden en nagedachtenis 

Marinus Agterberg die in zijn laatste levensjaren te maken kreeg met 
toenemende doofheid die het functioneren ingewikkeld voor hem maakte, 

overleed op 18 oktober 1977 te Sneek na een kort ziekbed op slechts 52-
jarige leeftijd. Na een drukbezochte uitvaart te Bolsward werd zijn lichaam 

te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats te Witmarsum. 
Een zekere W. Burgers van het Instituut Unitas 

gebruikte bij het herdenken van de overledene 
onder meer de volgende woorden:8 “Leven voor 

de ander” Dat is wat het leven van Marinus 
kenmerkte. Met een schijnbaar onuitsprekelijke 

energie nam hij steeds weer dat werk ter hand, 
waarin hij solidair kon zijn met medemensen. Het 

is niet overdreven te zeggen dat zijn inzet hem zijn 

leven heeft gekost; hij gunde zichzelf nauwelijks 
rust, had geen aandacht voor de kwaal die hem al 

langer dan de laatste maand verzwakt moet 
hebben, scheen geen vermoeidheid te kennen. En 

velen zullen zich herinneren hoe hij kon zeggen: 
“Laten we het nu maar doen, want we weten niet 

hoeveel tijd ons nog gegeven is”.    
(…) Zo komt Marinus naar voren als een mens die 

werd gedreven door een heilige onrust, die vanuit 
zijn christelijke inspiratie steeds zocht naar wegen 

tot vernieuwing en tot meer menselijkheid. Het 
Evangelie was voor hem vooral de boodschap van 

‘bevrijding’. In zijn eigen woorden: “We hebben gelukkig weer geleerd het 
Evangelie zó te lezen dat wij Christus in zijn praktisch optreden als bevrijder 

herkennen. Hij wees de echte waarden aan, accepteerde de mensen en 

maakte hen vrij tot solidariteit”.                   
 

In zijn herdenkingsrede in de Eerste Kamer zei Kamervoorzitter Thurlings 
dat Marinus beschikte over een kristalhelder karakter9. Confrater Louis 

Mulder zegt in 2022 over hem: Als medebroeder was hij een bijzonder 
aardige man met veel belangstelling voor andere huisgenoten. Medebroeder 

Martien van den Nieuwenhuizen noemt hem desgevraagd een zeer 
bescheiden persoonlijkheid. 

 
Frans Savelkouls    

 
 

7 Leeuwarder Courant d.d. 17-01-1976 
8 Nederlandse Analecta OSA november/december 1977 
9 Website Parlement.com geraadpleegd op 1-9-2022 
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Beleid en Toekomst van onze 

Geloofsgemeenschap 
 

Op 20 oktober vindt op Glorieux een bijeenkomst plaats waarin we met 
elkaar gedachten willen uitwisselen over de toekomst van onze geloofs-

gemeenschap. U heeft daar enige tijd geleden een uitnodiging voor 
ontvangen en in de Lekenpraat van Gert Dirksen elders in deze aflevering 

heeft u er ook over kunnen lezen.  
Mocht u hierover mee willen praten, stuur dan een bericht naar het 

mailadres van de redactie (zie Colofon). 
 

 

Programma Bezinning & Spiritualiteit 
 

De Werkgroep Bezinning & Spiritualiteit heeft  een uitgebreid jaar-

programma voor hen die zich willen verdiepen in christelijke spiritualiteit.  
 

Alle activiteiten zoals de filmclub, de cursussen en de lezingen, behalve de 
wandelingen en  meditatie, vinden plaats op het Glorieuxpark.  

 

Alvast een tipje van de sluier opgelicht:   
 

Lezingen: (op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur):  

➢ 19 oktober woensdag    Ingrid van Neer:  Augustinus en Rembrandt  

➢ 9 november  woensdag   Gerben Zweers:  Ontmoeting als begin van 

een weg  

 
Cursussen: maandelijks (in de middag van 15.00 tot 16.30 uur) :  

➢ 22 sept, 27 okt, 24 nov  donderdag:    Leon Teubner     Cursus 

Mystieke teksten. 

➢ 18 okt, 15 nov  dinsdag:        Ari van der Zon   Gesprekstafel   

 

Filmclub: (woensdagavond 19.30 tot 22.00 uur):   

➢ 26 oktober    'Hors Normes'  

➢ 24 november   'Nomad Land'   

 

Het volledige programma wordt binnenkort gepubliceerd. 
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Beste tochtgenoten van de Augustinusgemeenschap 
 
Al een aantal jaren zijn Mayke en ik regelmatig bezoekers van de vieringen op 
Glorieux. In de tijd dat ik zelf nog in de zorg werkte, was Mayke al een trouwe 

koorzanger en was ik er hoogstens in een vrij weekend. Goed dat Mayke toen de 
band met de gemeenschap warm hield. Nu ik met pensioen ben, ben ik blij om 
samen te vieren en daarna elkaar te kunnen ontmoeten. 

 
In de komende periode gaat er wel iets veranderen. Als ‘mee’ganger in de 

gemeenschap werd ik uitgenodigd om op zijn tijd ook ‘voor’ganger te zijn in onze 
vieringen. Die uitnodiging heb ik inmiddels met een positief gevoel aangenomen. 

Ik vertrouw erop mijn steentje bij te kunnen dragen zodat de 
Augustinusgemeenschap een mooie, open en levende gemeenschap blijft. Een 
vierende gemeenschap met zorg en aandacht voor elkaar. 

 
Aan de bijgevoegde foto zullen een aantal van jullie me 

zeker herkennen. Maar misschien is het goed iets meer te 
vertellen.In 1954 ben ik als achtste kind in het gezin 
Hendriks geboren. Daarna kwamen er nog twee kinderen 

en zaten we uiteindelijk met twaalven aan tafel: vader en 
moeder, twee zussen en behalve ikzelf nog zeven broers. 

Een volle tafel, maar ook een vol thuis met verschillende 
karakters en meningen. 
In 1965 ging ik op internaat bij de paters Salvatorianen 

in Hamont. Het begin van een weg van onderzoeken, 
ontdekken en leren. Daarmee heb ik veel geluk gehad. 

Mijn vorming daar heeft mijn leven richting gegeven. 
Doorheen de jaren heb ik al zoekend veel inspirerende 

mensen ontmoet die me kennis lieten maken met wat en wie hen inspireerden. 

Namen als Ignatius, Franciscus en Augustinus kregen in die ontmoetingen een 
gezicht. 

“Geen stenen maar brood” (naar Mt 7, 7-11) is al sinds een bezinningsweekend in 
de jaren 70 voor mij een aansporing en een toets in keuzes die ik maak in grote 
en kleine dingen. Met mensen optrekken en samen zoeken naar wat hen gaande 

houdt, is wat ik als maatschappelijk werker en daarna als geestelijk verzorger heb 
willen doen. 

 
Veel mensen hebben me doorheen de jaren op weg gehouden. Met regelmaat 
hebben juist teleurstellingen me uitgedaagd nieuwe antwoorden te vinden. Ik hoop 

nog veel goede mensen tegen te komen om samen mee op weg te blijven. We zijn 
tenslotte met Jezus mensen van de weg. 

Wie mij tot slot zeker op weg houdt dat is mijn gezin. Mayke en ik zijn de ouders 
van Bart en Lyke (en hun partners) en grootouders van twee kleinzonen Quint en 
Ted. Zij laten mij (bijna altijd) genieten van zoveel gewone dingen. Zij blijven als 

eerste uitdagen om te geloven en te vertrouwen in toekomst. Zij zullen het niet 
snel zeggen, maar als mensen van de weg noemen we die toekomst wel eens het 

Rijk Gods, het rijk van liefde en vrede.  
Augustinus zei het eerder “Het is de liefde waar ‘t op aankomt”. Ik hoop die liefde 

samen met jullie handen en voeten te blijven geven en te vieren. 
 

Mart Hendriks 
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In memoriam Jan Kessels 
 

Op 28 augustus jl. is Jan Kessels op 87-jarige leeftijd 

overleden.  
Jan was een trouwe bezoeker van onze vieringen. Uit 

het bidprentje tekenen we op: 

“Zijn levensbeschouwing ‘Gij zult genieten’ heeft hij 
tot het laatst toe uitgedragen. Hij laat de warmte 

achter die hij zijn omgeving heeft geboden, de 
aanstekelijke energie om de handen uit de mouwen te 

steken en het realisme en de openheid om alles in het 
leven aan te gaan”. 
Jan wordt in onze gebeden meegenomen. 

 
 

Vanuit het bestuur van onze Geloofsgemeenschap  
 

Na de lockdownperiode en het voorzichtig opstarten van onze vieringen, 
zijn we weer in het oude patroon gekomen. We kunnen nu ook weer koffie 

drinken na de vieringen. Afgesproken is dat we zoveel mogelijk in het eerste 
gedeelte van de refter plaatsnemen. We hebben daarvoor extra bijzet 

stoelen geregeld. 

Op 28 augustus hadden we een heel mooie Augustinusviering en 
afgesproken is dat jaarlijks te continueren in deze vorm. Met Allerheiligen-

Allerzielen hebben we de gebruikelijke viering met de herdenking van de 
overleden kerkbezoekers. De familieleden worden hiervoor uitgenodigd. 

Met Kerstmis gaan we weer een nachtmis om 21.00 uur organiseren in het 
Augustinianum en we vertrouwen op een groot bezoekersaantal, zoals we 

gewend waren. 
Onze werkgroepen zijn weer begonnen en de afspraken kunnen bijna als 

vanouds opgepakt worden. 
We hebben in de synode besprekingen geparticipeerd met de zusters en 

broeders van Glorieux en we hebben de uitkomsten van onze enquête 
samengevat. We zullen deze inbrengen in de beleidsbespreking die op 20 

oktober wordt gehouden. De samenvatting van de enquête onder kerk-
bezoekers wordt in de volgende Kerk-Krant gepubliceerd  

We hebben inmiddels onze jaarlijkse medewerkersbijeenkomst gehad en 

deze keer in het Wasven. Het was een geslaagde gezellige middag met 
grote opkomst en een goed verzorgde high tea. Bij deze bijeenkomst is 

afscheid genomen van Corrie Noppers die vanaf het begin van onze 
Geloofsgemeenschap de liturgieboekjes heeft vormgegeven. Haar 

werkzaamheden worden overgenomen door Erwin Muskens. 
Mogen we onze vaste kerkbezoekers/vrienden eraan herinneren hun 

bijdragen over te maken indien dat nog niet gebeurd is. Met dank alvast.  
We zijn dus weer voorzichtig positief en vertrouwen op een goede winter en 

hopen dat iedereen gezond blijft. 
Namens het bestuur, Carla Piscaer, secretaris 


