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PINKSTERVIERING 

 
 
 

 
 

Pinksteren is een feest van vreugde en vurigheid. Op de vijftigste dag na 

Pasen werd Jezus’ verrijzenis merkbaar en voelbaar in de geest die de 
leerlingen bezielde om, van nu af, in zijn voetspoor verder te gaan. Na 

een soort rouwretraite om het verlies van hun bezielende leider zijn ze 
weer op adem gekomen. Jezus van Nazareth is geen mens om over te 

treuren, maar om mee door te gaan. Het vuur door Hem op aarde 
gebracht, sloeg in vonken op hen over. De Geest maakt actief en zet je in 

vuur en vlam om mee te werken aan een betere wereld. 
Ik heb een aantal jongere kerkbezoekers, die nog een groot gedeelte van 

het leven voor zich hebben, gevraagd om de Pinksterviering met mij voor 
te bereiden en uit te voeren. Jongeren vinden het fijn als ze zien dat er 

leeftijdgenoten zijn die, net als zij “iets” met het geloof hebben, en 
ouderen zijn blij als ook een nieuwe generatie meedoet. Wij hopen dat wij 

met een vurige Pinksterviering een impuls kunnen geven aan de 
vitalisering van onze geloofsgemeenschap. Om uitdrukking te geven aan 

ons verlangen, zullen wij het vuur ook letterlijk verspreiden. Wij zullen 
bidden en zingen om de zeven gaven van de Geest; om te beleven dat 

Gods liefde zich geopenbaard heeft aan alle volken en rassen, nodigen wij 

mensen met buitenlandse wortels uit om het Onze Vader in hun eigen taal 
te komen voorbidden. Het koor Musica Sacra zal voor vandaag echte 

meezingliederen uitkiezen. Ook de vaste gezangen (de Mis van Bartelink) 
kunnen meegezongen worden. De liturgische kleur van Pinksteren is rood: 

een vurige kleur, de kleur van de liefde. Het zou fijn zijn als niet alleen de 
voorgangers, maar wij allemaal in het rood komen bij deze viering. Dat 

schept verbondenheid. Kom dan Schepper Geest, beziel ons met je adem 
en verwarm ons met je vuur. 

      
Joost Koopmans, osa 
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COLOFON 

 
Doelstelling 
De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-

Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er 

in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als 
bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van 

de gemeenschap onderling anderzijds.  
De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en 

andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de 
Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken. 

 
Redactie  

Joost Koopmans 
Jacinta Speijer 

Dolf van der Linden 
Frans Savelkouls 

 
E-mailadres redactie 

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

 
Web-site Augustijnenkerk 

www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 
 

Adres Augustijnenkerk 
p/a Klooster Mariënhage 

Augustijnendreef 15; 5611CS Eindhoven 
Rector: pater Joost Koopmans OSA 

Telefoon: 06-53362781  
 

Bankrekening Augustijnenkerk 
NL 35 INGB 0001 085790 ten name van Augustijnenklooster Mariënhage 

Eindhoven onder vermelding Paterskerk of Augustijnenkerk. 

 
Elektronische toezending 

Indien u prijsstelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve 
dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie. 

 
Volgende aflevering   

De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 7 juni 2015. 
Sluitingsdatum voor kopij is 29 mei 2015. 

 
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. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Heilig-Hartkerk.jpg
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LITURGIEKALENDER MEI 2015 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Zondag 10 mei 6e Zondag van Pasen 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema: De Nieuwe Liefde 

Lezingen: Handelingen 10, 25-48; Johannes 15, 9-17 

Voorganger: Paul Clement 

Koor: Schola 

  

Donderdag 14 mei Hemelvaart 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema: Op eigen benen gezet 

Lezingen: Handelingen 1, 1-11; Marcus 16, 15-20 

Voorganger: Joost Koopmans 

Koor: Samenzang 

  

Zondag 17 mei 7e Zondag van Pasen 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema: Vooruit zien naar een nieuw begin 

Lezingen: Handelingen 2, 15-26; Johannes 17, 11-19 

Voorganger: Piet Stikkelbroeck 

Koor: Musica Sacra 

  

Zondag 24 mei Pinksteren 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema: Een frisse wind 

Lezingen: Handelingen 2, 1-11; Johannes 14, 15-17 

Voorganger: Joost Koopmans en jongeren 

Koor: Musica Sacra 

  

Zondag 24 mei  2e Pinksterdag 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema: Verder in Zijn Geest 

Lezingen: Handelingen 19, 1-16; Johannes 14, 15-17 

Voorganger: Joost Koopmans 

Koor: Samenzang 

  

Zondag 31 mei  Feest van de heilige Drie-eenheid 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema: God in gemeenschap 

Lezingen: Deuteronomium 4, 32-40; Matteüs 28, 16-20 

Voorganger: Wim Sleddens 

Koor: Samenzang 

 

Voltooiing van Pasen 
Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart. Het hele kerkelijk jaar hebben we 

verhalen gehoord over het leven van Jezus. De verhalen die we rond Pasen 
gelezen hebben over zijn lijden, sterven en opstanding worden afgerond met het 

bericht over zijn ‘hemelse transfer.’ Leven in Gods werkelijkheid is de kroon op het 
leven van Jezus. Maar Gods werkelijkheid staat niet los van de aardse 

werkelijkheid die Jezus met ons deelde. Te midden van ons aardse leven mogen 
we ons verbonden weten met Gods liefde en trouw (tekst uit ’In uw midden’).  
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Impressies over de Goede Week en Pasen 
 

Zijn jullie ook zo geraakt door de vieringen in de Goede Week? Ik in ieder geval wel, 

net als vele kerkgangers van de Paterskerk, vermoed ik. 
 

Vanaf Palmzondag werden we al met hart en ziel meegenomen in het lijdensverhaal 
en de opstanding van Jezus Christus. Mede door de inspirerende overwegingen, 

rituelen en liederen in de vieringen, die door Joost Koopmans waren samengesteld, is 
de Goede Week voor ons onvergetelijk geworden. 

 

Het begon al met het uitdelen van de vele palmtakken op Palmzondag, waarna het 
lijdensverhaal, in de vertaling van H. Oosterhuis, gelezen werd. Toen we het slotlied 

zongen, terwijl de voorgangers met de palmtak de kerk uitliepen, kreeg ik koude 
rillingen bij de tekst: “Vandaag is ‘t Hosanna en morgen weg met hem“. 

 
Op maandagavond mochten we de viering van verzoening en vergeving 

meemaken, met als leidraad Matt. 25, 31-46 “Wat je voor de minsten hebt gedaan, 
heb je voor Mij gedaan”. Wat mij bijzonder trof was de vergeving die ieder van ons 

persoonlijk kreeg, waarbij de priester zijn handen op je hoofd legde en sprak: “God 
vergeeft je en schenkt nieuw leven”. 

 
Witte Donderdag: vijf paters, stralend in het wit, gingen voor. Het bijzondere 

karakter van deze avond werd o.a. zéér fraai weergegeven, doordat de paters de 
instellingswoorden met nadruk zongen.  Staande voor de priester werd het brood, 

persoonlijk voor jou, gebroken en gegeven, hetgeen ook een prachtig gebaar is op 

Witte Donderdag. Als dan voor de afscheidsrede volgens Johannes de altaartafel 
wordt ontbloot, word ik vanzelf stil. (Tussen twee haakjes: ik vind het altijd moeilijk 

om mijn religieuze gevoel in woorden uit te drukken; bij de liederen is de emotie 
vaak nog groter; hier past ook een woord van dank aan de koren). 

 
 

 
 

 

N.B: VRIJDAG 22 MEI IS HET DE FEESTDAG VAN DE HEILIGE RITA VAN 
CASCIA, AUGUSTINES 

Een citaat uit haar levensbeschrijving: ‘Omdat ze zoveel geleden had als 
echtgenote, als moeder en als weduwe, was ze in staat zich in te leven in de 

moeilijkheden van anderen. Mede om deze reden wordt Rita beschouwd als patrones 
van de hopeloze zaken. ‘De eucharistieviering met het uitdelen van de 

gezegende Rita-rozen begint op deze dag om 10.00u. 
 

ALERTE REACTIES 

Op Goede Vrijdag viel iemand tijdens de kruisweggang door onze kerk, op de grond. 
Zij brak daarbij haar heup. Op 1e Paasdag kreeg iemand een flauwte. Op de 3e 

Paaszondag stond er na de viering een verdwaalde bejaarde dame aan de kerkdeur. 
Zij bleek doofstom. In alle drie de gevallen traden kerkgangers kordaat en efficiënt 

op: eerste hulp werd verleend, ziekenwagen gebeld, en,toen  bij een kopje koffie,  
werd achterhaald waar de doofstomme dame vandaan kwam, werd zij netjes naar 

Roosendaal gebracht! Hier werden mooie woorden in praktijk gebracht. Liefde op de 
vierkante meter verandert het aanschijn der aarde. Bedankt!!! 
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En als de Goede Vrijdag, te samen met de Studentenkerk georganiseerde viering, 

begint met het naar voren dragen van het kruis, is het weer doodstil in de volle kerk! 
 

 
 
Na het zingen van “Christus heeft voor ons geleden” worden prachtige meditaties 

voorgelezen naar teksten van de theoloog Ed Schillebeeckx, afgewisseld met voor 
elke statie het “blijf dichtbij, blijf waken met mij; waken en bidden” (Taizé) in 14 

talen gezongen. Tegelijkertijd werden de geschilderde kruiswegstaties van Ted Felen 
geprojecteerd op ’n groot scherm. Vervolgens hebben alle kerkgangers ’n lichtje aan 

de Paaskaars ontstoken en al biddend langs de kruiswegstaties gelopen en 
meegebrachte bloemen bij het kruis gelegd. Weer ’n devote viering om nooit te 

vergeten! 
Tevens zien we ook uit naar Pasen. 

 
De Paaswake vangt aan in het donker, terwijl driemaal “licht van Christus” wordt 

gezongen en de kerkgangers hun eigen kaars aansteken. Ook zo’n ontroerend mooi 
ritueel. Het scheppingsverhaal uit Genesis en de uittocht uit Egypte werden mooi 

verteld. 

Voorganger pater Joost citeerde aan het einde van de preek nog de woorden van het 
slot van The Passion; “wat wil je: eerst zien en dan geloven of eerst geloven en dan 

leren zien“!! 
De viering komt tot z’n voltooiing als je uit volle borst het Alleluia kunt zingen. 

Dan is het pas écht PASEN. 
 

Eerste Paasdag was wederom een druk bezochte mooie viering, zo hoorde ik, daar 
ik zelf niet aanwezig kon zijn. 

Tot slot ben ik Joost Koopmans zeer erkentelijk voor alle energie, die hij zich heeft 
getroost en hartelijk danken, namens vele mensen, voor de zeer GOEDE WEEK. Elke 

viering paste zeer goed bij het thema van de betreffende dag. 
 

Hannie Wittgen 
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BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP 
 

door Dolf van der Linden osa 

 

Bezinningsweekend 13 en 14 juni 
Zoals velen van u nog weten, hebben wij de afgelopen jaren altijd meegedaan aan 

de Open Kloosterdagen. Met genoegen denken wij daaraan terug. Vele bezoekers 
bezichtigden ons klooster van binnen en, wat nog belangrijker was, zij maakten 

kennis met onze werken en activiteiten die wij in het verleden gedaan hebben en 
nog doen. Dankzij de vele medewerkers waren deze dagen altijd een groot succes.  

Dit jaar doen we het wat anders. We houden op 13 en 14 juni een 
bezinningsweekend en hopen wederom op vele belangstellenden. 

Op zaterdagmiddag 13 juni om 15.30 uur zal professor Jozef Wissink een boeiende 
lezinghouden over het religieuze leven. Deze lezing vindt plaats in de kerk. Professor 

Wissink is theoloog en gaf vele jaren les aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft 
landelijke bekendheid gekregen dankzij zijn warme pleidooien voor het 

bestaansrecht van plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen terwijl de 
kerkelijke overheid radicaal wil saneren. Na de lezing is er een informeel samenzijn. 

 

Op zondag 14 juni is de eucharistieviering om 11.00 ’s morgens. Voorgangers is 
pater Bernard Bruning, prior van ons klooster in Gent. In de gemeenschap aldaar is 

al jaren een zeer interessant experiment gaande om jonge studenten uit Afrika en 
Azië te interesseren voor onze orde. Over dit onderwerp zal gesproken worden. Ook 

zal een aantal studenten aanwezig zijn. Na de viering is er een genoeglijk samenzijn 
en aan degenen die aanwezig kunnen zijn –wij hopen op velen- zal gevraagd worden 

spijzen mee te brengen voor een gezamenlijke maaltijd. Wij hopen op mooi weer, 
zodat we in onze tuin dan samen kunnen genieten van de maaltijd. 

U krijgt nog nadere berichten over dit kloosterweekend.  
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Brief paus Franciscus over Jaar van het religieuze leven 
 

Religieuzen en leken moeten samenwerken 
Kortere of langere tijd geleden zijn er lekengroepen rond de religieuzen gegroeid. 

Gelovige leken die zich geroepen voelen hetzelfde charisma te beleven. Ik dring er bij 
deze leken op aan dit jaar als een genadejaar te beleven, waarin u zich meer bewust 

wordt van de gave die u ontvangen heeft. Vier het met uw hele familie, zodat u kunt 
groeien in en beantwoorden aan de ingevingen van de Geest in de samenleving van 

vandaag. Sluit u aan als verschillende religieuzen instituten samenkomen om samen 
uitdrukking te geven aan de ene gave van God. Ik vraag alle christenen om zich 

bewust te zijn van de gaven dat religieuzen in hun midden zijn als erfgenamen van 
de grote heiligen die de geschiedenis van de christenheid hebben geschreven. Wat 

zou de kerk zijn zonder de H.H. Benedictus, Augustinus, Bernard, Franciscus, 
Dominicus, Ignatius, Theresia, Angelica Merici, Vincentius, Johannes Bosco en 

Moeder Theresa? Zonder hen zou de naastenliefde koud worden, de heilzame 

paradox van het Evangelie zou afgestompt raken en het zout van het geloof zou zijn 
smaak verliezen in een wereld die aan secularisatie ten onder gaat. Ik nodig iedere 

christelijke gemeenschap uit God te danken voor alle gaven die we voortdurend 
krijgen, voor de heilige stichters en de trouw aan hun charisma van zoveel 

religieuzen. Ik vraag u dicht bij hen aan te sluiten, u met hen te verheugen, te delen 
in hun moeilijkheden en hen terzijde te staan in hun dienst en werk. Laat hen de 

genegenheid en warmte voelen die alle christenen voor hen koesteren. Ik moedig 
met een warm hart de initiatieven om onderlinge ontmoetingen te bevorderen aan. 

Ook in andere grote religies vinden we de religieuze broederschap uitgedrukt, met 
diverse daarvan dialogeren we. Samen optrekken kan verrijkend werken en nieuwe 

wegen van betrekkingen tussen volken en culturen openen die heden ten dage zo 
moeilijk blijken.  

 
 

Bezoek uit Rome 

Zoals in onze vorige Kerk-Krant al stond, heeft in de Paasweek een groep jonge 
augustijnen uit Rome ons convent bezocht en een paar interessante tochten gemaakt 

door Nederland en België. Allen, op één na, kwamen uit Azië, Afrika en Zuid-

Amerika. Voor ons een hartverwarmend bezoek en hoopvol voor de toekomst. 
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‘Geloven is hopen, dat de vrede van Christus 

werkelijkheid wordt’ 
 
Sinds een jaar vaste bezoeker  van de augustijnenkerk en acoliet, geboren 

en getogen Eindhovenaar, oud-leerling van het Gymnasium Augu-
stinianum, oud-docent Engels aan het Sint Joriscollege en vandaag in 

gesprek met de redactie van de Kerk-Krant. Gert Dirksen over de 
betekenis van geloof en hoop in zijn leven. 

 
Worteling 

Gert Dirksen, geboren en getogen Eindhovenaar, groeide op in ‘een goed katholiek 
gezin’ van zeven kinderen. Ter illustratie: het wekelijkse huisbezoek aan het gezin 

door pastoor of kapelaan. Het was kort na de oorlog, de tijd van het ‘Rijke Roomse 
Leven’. Zodra hij als klein jongetje het misboek kon vasthouden en optillen, werd 

hij misdienaar. Daarvoor moest hij drie maal per week vroeg opstaan. In heel wat 
vieringen, ook uitvaart en huwelijk, met een, twee of drie heren heeft hij de mis 

gediend. Als oudste zoon na eerst drie dochters werd voor hem aan het 

priesterschap gedacht. Het gezin kende al enkele sprekende voorbeelden: twee 
neven van moederszijde waren kloosterling en een tante aan vaders kant was 

missiezuster. Voetballen had zijn grote belangstelling; het priesterschap kwam 
daarin niet voor.  

 
                                                                                                                                 
 

 

Opleiding 

Na de eerste klas lagere school verhuisde het 
gezin van Woensel naar Gestel en kwam 

terecht bij de H. Hartparochie; zelf is hij daar 
bijna zijn hele leven bij gebleven. In 1959 ging 

hij naar het Gymnasium Augustinianum. In 
dat jaar maakte hij net nog mee dat het 

schoolgebouw aan de Kanaalstraat werd 
verlaten. Het Augustinianum verhuisde naar 

het nieuwe gebouwencomplex bij de Gel-
dropseweg. Levendige herinneringen heeft hij 

aan ‘dat moet toch even gezegd’, de goede 
onderwijskwaliteiten van de paters augu-

stijnen.  

Van een paar pedagogisch blunderende 
lekenleraren heeft hij overgehouden, dat het 

‘niet zo, maar anders’ moest. Aan het begin 
van het eindexamenjaar in 1964 wordt hij 

geconfronteerd met het overlijden van zijn 
moeder. Een heftige gebeurtenis. Als hij er 

over spreekt raakt het hem nog steeds. Toen was de houding er een van ‘leven 

vanuit je hersens, niet vanuit je hart.’ Verdriet werd niet geuit maar weggestopt. 
Mannen huilen niet. Destijds is hij niet anders met zijn kinderen omgegaan, 

‘omdat je heel veel kopieert, van wat je zelf hebt meegekregen. Je past het toe 

in de opvoeding van je eigen kinderen. Met kleinkinderen wordt dat anders. Door 
de afstand in de tijd en je eigen ontwikkeling ga je er anders mee om’. 
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Omdat hij nog niet wist wat hij wilde gaan studeren, stelde zijn vader, chef van de 
salarisafdeling bij Philips, hem voor om ook bij de firma te komen werken. In die 

periode leerde hij daar zijn vrouw Trudy kennen. Maar het cijfermatige werk bleek 
al spoedig absoluut niet aan hem besteed te zijn. Het besef van ‘geen cijfers, maar 

letters’ te prefereren, deed hem kiezen voor de studie Engelse taal- en letterkunde 
aan de katholieke leergangen in Tilburg.  

 
Werk    

Na het behalen van zijn diploma MO-A ging hij, inmiddels getrouwd en vader van 

twee zonen, als docent Engels op het van der Puttlyceum aan de slag. Daarnaast 
zette hij zijn studie in Nijmegen voort. ‘Een wel heel erg drukke tijd’. Zodra hij voor 

het diploma MO-B geslaagd was, verruilde hij van school en ging lesgeven op het 
Sint Joriscollege. Daar heeft hij tot aan zijn pensioen, zelfs nog anderhalf jaar 

langer dan officieel moest, ‘met heel veel plezier gewerkt, ondanks dat Den Haag 
vindt dat je om de paar jaar iets moest veranderen’. Naar zijn mening heeft men te 

lang geprobeerd via onderwijs de maatschappij te veranderen. 
 

Vrijgesteld   
Sinds Gert Dirksen met pensioen is, heeft hij de tijd en de rust om te lezen en 

cursussen te volgen: theologie, sociale filosofie, kerkgeschiedenis. Telkens komt hij 
nieuwe dingen tegen. Hoe meer hij leest en hoort, des te duidelijker het hem wordt: 

er komen uit filosofie en wetenschap geen antwoorden op vragen, zoals ‘wat doe ik 
hier?’ en ‘wat is de zin van het leven? Bij alles is er een ding waar hij geloof aan 

hecht: de goddelijke boodschap van naastenliefde. ‘In je leven is er wel eens een 

crisis, je komt er dan achter dat de scheidslijn tussen geloven en hopen dun is. Bij 
geloof hoort twijfel; kom bij mij niet aan met zekerheid! Bij de eerste Christenen 

was een grote rol weggelegd voor leken en vrouwen. Toen het Christendom 
staatsgodsdienst werd, verdwenen zij naar de achtergrond en kwamen er dogma’s 

en machtsstructuren voor in de plaats. Geloven is hopen, dat de vrede van Christus 
werkelijkheid wordt. Dat het in de wereld beter wordt. Er is reden voor hoop en 

geloof. Soms tegen beter weten in. Hoopvol is het bijvoorbeeld dat de huidige paus  
zich presenteert als opvolger van Christus en niet als het hoofd van de Kerk. Hij 

probeert de Boodschap uit te dragen en hij handelt ernaar. Daar kun je hoop uit 
putten’.  

 
Augustijnse spiritualiteit 

Wat de augustijnse spiritualiteit voor hem betekent, is een moeilijk te beantwoorden 
vraag. Een ding is zeker: hij heeft er invloed van ondergaan. ‘Natuurlijk wordt je op 

meerdere plaatsen gevormd: eerst thuis, dan op school, en in de puberteit ben je 

heel ontvankelijk’. Van de augustijnen heeft hij meegekregen de houding van 
‘onderzoekt alles en behoudt het goede’. ‘Niet strak of star - ik kom uit de tijd van 

het Rijke Roomse Leven- maar: er is meer mogelijk. Toen deed je de dingen, omdat 
het zo hoorde. Omdat het zo was.’ Zijn kinderen zijn gedoopt, hebben hun eerste 

communie gedaan, zijn vrouw heeft in een werkgroep meegeholpen met de 
kindernevendiensten. Op die leeftijd hebben zijn kinderen het meegekregen. Nu 

leiden ze een jachtig bestaan maar hebben geloof en kerk niet losgelaten. Een 
beetje verrast was hij wel, dat zijn kleinzoon gedoopt werd.  
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Augustijnenkerk    
Vorig jaar april bezocht Gert Dirksen de open avond voor nieuwe bezoekers van 

de augustijnenkerk. Toen rector Joost Koopmans hem vroeg, acoliet te worden 
heeft hij niet meteen toegezegd. Eerst wilde hij voor zichzelf de vraag 

beantwoorden: wil ik nog wel in functie aan een altaar staan? ‘Niet in een kerk 
die mensen beperkt of uitsluit, maar in deze kerk durfde ik het aan. Vanwege het 

welkom aan iedereen, vanwaar ook gekomen, waarnaar ook op zoek’. Een 
latente behoefte trekt hem nu zondags naar de liturgieviering, ook wanneer hij 

geen dienst doet als acoliet. Misschien is het de inspirerende omgeving, 

waardoor hij antwoorden vindt. Het spreekt hem aan dat teksten, die vroeger ver 
van je bed stonden, heel goed worden vertaald. Dat het zo geformuleerd wordt, 

dat het begrijpelijk is, zinvol wordt. Zijn ervaring is dat wat er ook in de loop der 
jaren aan ballast verdwijnt, de goddelijke boodschap blijft. ‘Een van mijn 

favorieten is ‘Ubi caritas et amor, ibi Deus est’ (waar barmhartigheid en liefde is, 
daar is God).Daar zet ik geen vraagtekens bij!’. 
  
 

                                Frans Savelkouls, Jacinta Speijer 
 
 Dank aan alle bezoekers van de Augustijnenkerk 

 
Wat een mooi bedrag, 2400 euro bijeengebracht door u allen in de vastenactie 
van de Augustijnenkerk. 

Veel, veel dank van alle gehandicapten en ouderen uit de wijk Boustan Diwan in 

Homs. De omsingelde wijk midden in het oorlogsgeweld van Syrië. Zij, de 
bewoners van deze wijk, konden niet vluchten en waren volledig afhankelijk van 

Pater Frans van der Lugt, hun Abuna Francis. Zijn grote liefde voor het Syrische 
volk heeft hij met de dood moeten bekopen (Abuna Francis betekent in het 

Arabisch: vader, leidsman Frans). Op 7 april 2014 werd hij vermoord. Zaterdag 18 
april j.l. was er in Amsterdam een herdenkingsdienst in de Jezuïetenkerk voor 

pater Frans. Daar is uw bedrag van de vastenactie aan de Jezuïeten overhandigd. 
U kunt er verzekerd van zijn dat dit geld bij deze ontredderde mensen komt.                    

Karien van Heesewijk 
 

  
 

 

Karien van Heesewijk overhandigt de 

opbrengst van de vastenactie van onze 
kerk aan pater Eduard Kimman sj. 
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Terugblik op de Goede Vrijdag Viering 
 

Op Goede Vrijdag kwamen velen tezamen om stil te staan bij de kruisiging van 

Jezus. De viering was in een prettige samenwerking voorbereid door mensen van de 
Augustijnenkerk en de Eindhovense Studentenkapel. 

De inleiding werd verzorgd door Joost Koopmans.De kunstwerken van Ted Felen 
waren uitgangspunt. Bij elke statie werd een overweging en gebed voorgelezen 

door Alice Cottaar. Zij liet zich hiervoor inspireren door het boek: ‘Ted Felen’s 
Kruisweg’ (ISBN: 978 90 76542 348), waarin bespiegelingen staan van Edward 

Schillebeeckx en Bas van Iersel. 

De staties werden op groot formaat getoond op een scherm voorin de kerk, 
verzorgd door Jacques de Klerk. Tussen de staties in zong het koor van de ESK, 

aangevuld met enkele koorleden van de Augustijnenkerk een meditatief Taizélied 
‘waken en bidden’ in steeds wisselende talen. De mensen in de kerk zongen dit lied 

steeds overtuigender mee. Hierna werden alle mensen uitgenodigd een kaarsje aan 
te steken en met het kaarsje achter Alice en Joost aan te gaan om de Kruisweg in 

de kerk te lopen. 
Hierbij heerste een gedragen stilte. Na de rondgang legden vele mensen bloemen 

neer voorin de kerk. 
Tijdens de viering was ook aandacht voor de in Syrië vermoorde pater Frans van 

der Lugt. Al met al was het een bijzondere bijeenkomst. 
 

Berna Smit 
 

        
   

 

De producten voor de maand mei zijn: Hagelslag, Pindakaas en Chocopasta 
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Bestuurszaken 
Op 13 april vergaderde de Beheercommissie. Onderstaand is weergegeven wat er 

zoal over de tafel ging. 
 In vergelijking met vorige jaren verliep het eerste kwartaal in financiële zin 

bevredigend. Er was een positief saldo van ruim € 1.000. 

 Om de kosten omlaag te brengen zijn er onderhandelingen gaande met een 

nieuwe energieleverancier. 

 Het opgehaalde geld van de Adventsactie is overgedragen aan het COA waar 

men heel blij was. 

 Het openstellen van de kerk op de zaterdagmiddagen verloopt niet 

rimpelloos. Organisatorisch wordt dit opgepakt. 

 Klooster Mariënhage zal meedoen aan de Open Monumentendag op 13 

september. 

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 
Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Dag Hammerskjöld heeft in zijn 

dagboek veel geschreven over zijn innerlijke beleving. We hoeven God niet zover te zoeken 

als we doorgaans denken. Datum: 5 juni 2015. Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u. 

Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van de Martinuskerk. 

Kosten: geen, behalve eigen consumpties. 

Programma: 14.00u. Inleiding vanuit een mystieke tekst. 14.30u. Stiltewandeling door het 

Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, ’t Hofke 15.30u. Nagesprek in 

Kerkwijkcentrum Tongelre. Leiding: Theo v.d. Elzen. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611;Theo 

v.d. Elzen,elzen17@xs4all.nl tel.  0497-572804 

 

Wies Kleene 
 

 

 

 

 

 

           

 

 
           

 

 

 
 

Pech voor Thea Brokke 
Goede Vrijdag was voor Thea Brokken niet 

zo’n goede vrijdag. Tijdens de 
Kruiswegplechtigheid kwam zij ten val en 

brak haar heup. Haar genezing verloopt 
gelukkig bevredigend. We wensen Thea een 

voorspoedige revalidatie toe en hopen haar 
spoedig in ons midden terug te zien.  

 

Penningmeester wordt Ridder 
Fons Roels, penningmeester van de Beheercommissie, is bij de laatste 

lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onze felicitaties! 

 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
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