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EEN SPECIALE EDITIE
Voor één keer verschijnt de Kerk-Krant in kleur. De aanleiding hiertoe is
de bijzondere viering van Eerste Pinksterdag. In deze aflevering blikken
we hier in woord en beeld uitgebreid op terug. Bladzijde 9 en verder.
In de maanden juli en augustus zal er in verband met de vakantieperiode
geen Kerk-Krant verschijnen. Ons volgende nummer zal op 30 augustus
het licht zien.
In de Liturgiekalender op de pagina’s 2 en 3 treft u informatie aan over de
Kloosterdag, het Weekend van het Religieuze Leven en de Dag van de
vluchteling.
Op onze achterpagina treft u doorgaans berichten aan over cursussen,
lezingen en andere activiteiten. Omdat het seizoen ten einde loopt,
ontbreekt dit maal deze rubriek. Hiervoor in de plaats een verslag over
een van deze activiteiten door Wies Kleene op pagina 5.
De redactie van de Kerk-Krant is versterkt met Gert Dirksen. In zijn eerste
bijdrage voor onze krant houdt hij een pleidooi voor meer betrokkenheid
bij de Kerk-Krant. Zie pagina 6 en 7.
Uitgebreide aandacht is er voor de “Groene Encycliek” van paus Franciscus
waarvan de verschijning binnenkort verwacht wordt. Jacinta Speijer
belicht de achtergronden. Zie pagina 7 en 8.
De redactie vraagt de kerkbezoekers of zij een extra bijdrage willen
leveren om deze kleureneditie te bekostigen. De kosten bedragen € 3,-per exemplaar terwijl een reguliere zwart/wit-editie € 1,-- kost.
Wij zouden het op prijs stellen indien u een bijdrage zou willen deponeren
in de mandjes bij de uitdelers.
De redactie van de Kerk-Krant wenst u een mooie zomer toe!
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LITURGIEKALENDER JUNI EN JULI 2015
Na de vele zondagen van de veertigdagen, de paas- en pinkstertijd, nemen we nu
de draad van het Marcus-evangelie weer op. De komende tijd lezen we uit de
hoofdstukken 4, 5 en 6. De verhalen willen onze geloofsgroei bevorderen. Maar
wat versta je onder ‘geloven’? Voor de een is het een ander woord voor
‘godsdienst’. Voor een ander is het een pakket waarheden die je op hoger gezag
aanvaardt. Voor weer een ander is het een aannemen van wat je niet meer
begrijpt. Een vierde echter zal ‘geloven’ beleven als een proces van groeiend
toevertrouwen, van leren je liefdevol over te geven aan het ‘goddelijke’. Hier raken
we de kern van het eigenlijke ge-love-n: liefde.
Zondag 7 juni 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Sacramentsdag
“Wij zijn het lichaam van Christus”
Preek 272 van Augustinus; Marcus 14, 12-26
Joost Koopmans
Musica Sacra

Zondag 14 juni 11.00uur
Aanvangstijd:
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

KLOOSTERDAG (zie verder op pagina 3)
Afwijkende aanvangstijd: 11.00 uur
“De stille kracht van God”
Ezechiël 17, 22-24; Marcus 4, 26-34
Bernard Bruning, prior van het augustijnenklooster te Gent
Samenzang

Zondag 21 juni 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Dag van de vluchteling (zie verder op pagina 3)
“Onverschilligheid overwinnen”
Brief van paus Franciscus; Marcus 4, 35-41
Joost Koopmans
Musica Sacra

Zondag 28 juni 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

13e Zondag door het jaar
“Geloof geneest”
Wijsheid 1, 13-24; Marcus 5, 21-43
Piet Stikkelbroeck
Schola

Zondag 5 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

14e Zondag door het jaar
“Wat blokkeert je”
Ezechiël 2, 2-5; Marcus 6, 1-6
Joost Koopmans
Musica Sacra

Zondag 12 juli 10.00 uur
Lezingen:
Voorgangers:
Koor:

15e Zondag door het jaar: Vijftigjarig priesterjubileum van de
augustijnen Paul Clement, Jos van den Broek en Frans van
der Mark
Amos, 7-10-15; Marcus 6, 7-13
Paul Clement, Jos van den Broek en Frans van der Mark
Musica Sacra

Zondag 19 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:

16e Zondag door het jaar
“Wie leidt je?”
Jeremia 23, 1-6; Marcus 6, 30-34
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Voorganger:
Koor:

Wim Sleddens
Samenzang

Zondag 26 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

17e Zondag door het jaar
Vijf zondagen lang komt Johannes aan het woord over Jezus als
“brood voor het leven van de wereld” (hoofdstuk 6)
Koningen 4, 42-44; Johannes 6, 1-15
Piet Stikkelbroeck
Samenzang

EXTRA: VRIJDAG 12 juni
10.00 uur

Eucharistieviering in verband met het feest van het H. Hart van
Jezus, patroon van onze kerk.

13 en 14 JUNI: WEEKEND OVER HET RELIGIEUZE LEVEN
Paus Franciscus opende op 21 november 2014 het wereldwijde jaar van
het religieuze leven. Bijna vijftig kloosters verspreid over heel Nederland
besteden daar in het weekend 13 en 14 juni aandacht aan. Wij
augustijnen hebben het volgende programma opgesteld:
-

-

-

ZA. 13 juni 15.30u: lezing over de waarde van het religieuze leven
voor onze tijd door dr. Jozef Wissink. Spreker is priester van het
aartsbisdom Utrecht en emeritus hoogleraar praktische theologie.
Onlangs publiceerde hij een kritisch rapport over de problemen rond
de sluiting van kerken in het bisdom Utrecht. De lezing vindt plaats
in de kerk.
ZO.14 juni 11.00u: Eucharistieviering o.l.v. Bernard Bruning osa.
Bernard Bruning is prior van het augustijnenklooster in Gent (B). In
Gent worden studenten uit Afrika en Azië opgeleid tot augustijn met
de bedoeling minstens tien jaar in België te blijven wonen en
werken. Bruning schrijft: ‘De globalisering voltrekt zich dagelijks
voor onze ogen: één wereld waar geen enkel land nog zonder de
andere landen kan leven….. Zo kan een internationale gemeenschap
de nieuwe tijd verbeelden, waarin grenzen worden overschreden
tussen Oost en West en mensen zich meer richten op wat ze
gemeenschappelijk hebben dan waarin ze verschillen. Augustinus
zegt: Geeft verschil geen aanleiding tot jaloezie, dan is het de
hartslag van het ene hart (con-cors)’.
Als het goed is komen er ook studenten mee naar Eindhoven, die
naast onze samenzang, ook van zich zullen laten horen.
Na de viering: samenzijn in de tuin (bij regen: binnen) met het
volgende programma:
* introductie over de opleiding in Gent
* toasten op elkaars gezondheid (o.a. augustijnenbier uit Gent…)
* tafelgesprekken met (jonge) augustijnen (plm. half uur)
* lunch: we delen onze zelf meegebrachte (in een hoeveelheid zoals
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je zelf zou eten) gerechten, zoals belegde broodjes, sandwiches,
quiches, fruit, toetjes (in eenpersoonsverpakking) en dergelijke.
Voor drank wordt gezorgd.
* We denken dat we zó op een augustijnse wijze invulling geven
aan het kloosterweekend!

21 JUNI: DAG VAN DE VLUCHTELING
In het weekend van 20-21 juni wordt in meer dan honderd landen de Dag
van de Vluchteling gevierd. Die dag werd in 2000 ingesteld via een
speciale resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
om meer begrip voor vluchtelingen te kweken. De gebeurtenissen van de
laatste tijd- denk hierbij vooral aan de vele bootvluchtelingen- roepen op
om het vraagstuk van de vluchtelingen opnieuw sterk onder de aandacht
van ons hart te brengen. De gebedsintentie van paus Franciscus voor de
maand juni speelt hier al op in: ‘dat migranten en vluchtelingen goed
worden ontvangen in de landen waar zij aankomen en met respect
behandeld.’ Tijdens de eucharistieviering van zondag 21 juni zullen we
hier op inspelen.

De producten voor de maand juni zijn: siroop en pakken vruchtensap..
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Ingezonden bericht
Graag willen wij alle paters, broeders, kerkgangers en vrijwilligers hartelijk
bedanken voor de hulp en de belangstelling in de vorm van woord en geschrift,
telefoontjes en bloemen!
Thea en Martien Brokke
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Pelgrimswandeling naar de Jacobushoeve in Vessem
Langzamerhand is het een vast programma onderdeel geworden: Een
pelgrimswandeling vanuit de Augustijnenkerk met bewoners van 'De Grote
Beek*)'. Op 18 april gingen we voor de derde keer samen op pad. Het thema van
onze tocht was: ' Ik zie, ik zie.........' En er was heel wat te zien om ons heen op
deze zonnige lentedag.
We begonnen met een korte viering in de Kapel van Nicolaas van Tolentijn. In
zijn welkomstwoord vertelde Joost koopmans ons over Jezus, die met zijn
leerlingen steeds op weg was.
Daarna vertrokken we per auto naar het centrum van Vessem. Van daar uit
maakten we naar keuze een kortere of langere wandeling naar de Jacobushoeve.
Onderweg kon iedereen iets uit de natuur meenemen wat zij/hij mooi vond. In
de bezinningsruimte van de Jacobushoeve was er een korte viering. Vanuit deze
plaats vertrekken de pelgrims naar Santiago de Compostela, de bedevaartsplaats
van de heilige Jacobus. We lieten zien wat we meegenomen hadden en vertelden
elkaar waarom dat ons aansprak zoals: mooie rode gesnoeide takken van de
kornoelje, enkele stralende gele paardenbloemen, takjes in de knop.
Hierna dronken we gezamenlijk koffie en aten onze lunch op het terras van de
Jacobushoeve.
Ook was er gelegenheid voor een bezoekje aan de Wereldwinkel en de
Kringloopwinkel. Daarna vertrokken we weer per auto naar de Augustijnenkerk.
We kijken terug op een mooie tocht. Als het kan maken we volgend jaar weer
een tocht samen.
*) “De Grote Beek” in Eindhoven is een opvangcentrum voor mensen met psychische problemen.
De bewoners wonen zelfstandig en krijgen een behandeling die gericht is op hun terugkeer in de
maatschappij. Na hun verblijf kunnen ze contact houden met hun hulpverleners.

Wies Kleene

Twee sfeerbeelden van de Pelgrimswandeling
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Een nieuw redactielid
In de vorige aflevering van de Kerk-Krant heeft U een
vraaggesprek kunnen lezen met Gert Dirksen. De
kennismaking met Gert was voor ons aanleiding hem te
vragen of hij interesse had om tot de redactie toe te
treden. Na enige bedenktijd heeft hij positief op onze
uitnodiging gereageerd waarmee de redactie zich gelukkig
prijst. Zijn toetreding betekent voor ons een nieuwe impuls
voor ideeën en onderwerpen voor onze Krant. Onderstaand
zijn eerste bijdrage.

Redactie Kerk-Krant

LEKENPRAAT
Een leek aan het woord in een Kerkkrant. Dat is een van de zegeningen van de
moderne tijd. Want wie meer dan een halve eeuw teruggaat, komt een heel
andere tijdgeest tegen. Daar moest ik aan denken toen ik enkele jaren geleden de
interessante cursus “Over God gesproken” van Ari van der Zon volgde. Toen daar
de katechismus ter sprake kwam die we in onze jeugd van buiten moesten leren,
dreunde ik probleemloos de eerste vraag op: “Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn
op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te
worden.” Onmiddellijk werd ik gecorrigeerd door een andere cursiste, een dame
die naar schatting zo’n tien jaar ouder was dan ik. Volgens haar luidde het goede
antwoord: “wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in het hiernamaals
gelukkig te worden.
Een taalkundig klein verschil. Slechts twee woorden ontbraken. “Hier en”. Maar
wat een enorm verschil in doelstelling. Deze dame moest immers, nog net zo als
Everyman in de Middeleeuwen, bij alles voor ogen houden dat ze koste wat kost
deugdzaam moest zijn tot de dood. Terwijl ik als gelukkige, net na de oorlog
geboren, ook nu en dan al plezier mocht hebben in dit aardse tranendal.
Veranderd inzicht van God, die wat toegeeflijker was geworden? Of kwamen deze
regels niet van Hem, maar van mensen?
“Ik hou wel van God, maar ik ben niet zo weg van zijn grondpersoneel”, hoorde ik
ooit iemand zeggen die in een discussie over geloven zei dat ze niet meer in een
kerk kwam. Een opmerking die hier enige aandacht behoeft, als we het hebben
over tijdgeest. Aandacht voor het feit dat veel gelovigen niet zozeer totaal
ongelovig zijn geworden -kijk eens hoeveel kaarsjes er in geval van nood worden
opgestoken- maar dat secularisatie ook inhoudt dat veel gelovigen daarvoor niet
meer naar een kerk willen komen. Tevens verdient het grondpersoneel aandacht,
omdat het absoluut niet fair is om de ogen te sluiten voor het vele goede, dat
gedaan werd en wordt door een groot deel van hen. Maar helaas zijn we, vooral
door de media, gewend geraakt aan een grote plaats die wordt ingeruimd voor
alle ellende en slecht nieuws in de wereld, waardoor veel goed nieuws als zijnde
oninteressant en nauwelijks verkoopbaar, onvermeld blijft.
6

Ruim een halve eeuw geleden moesten wij leken, consumeren wat ons werd
voorgezet. Wellicht mede dankzij het groeiend besef wat de toevoeging “hier en”
betekent, kwam er een verschuiving van consumeren naar communiceren. Dat
gebeurde na het Tweede Vaticaanse Concilie meer en meer. Een goede zaak, want
ook een Acht Mei Beweging kwam daar bijvoorbeeld uit voort. Leken praten mee
met het grondpersoneel op basis van gelijkwaardigheid. Naar mijn mening geldt die
gelijkwaardigheid nog steeds, in elk geval hier in onze Augustijner geloofsgemeenschap. Waar iedereen welkom wordt geheten, of je nu geabonneerd bent
op het Katholiek Nieuwsblad of De Roerom. Of op geen van beide.
Het is daarom dat ik u, lezer van deze Kerkkrant, de suggestie doe, om mee te
communiceren in dit blad. Gewoon wat van u te laten horen. Na zo lange tijd
luisteren ook eens zelf te spreken. Er moeten talloze verhalen zijn van luchtig tot
serieus, van werelds tot religieus, die niet verloren mogen gaan voor uw nageslacht
en/of die het onderling gemeenschapsgevoel zullen versterken. Want onbekend
maakt onbemind. Wie schrijft, die blijft luidt een ander cliché. En mocht u niet
meer ontdekt willen worden als beroemd schrijver of schrijfster, dan ondertekent u
uw bijdrage aan de redactie toch gewoon met “een bezoeker van deze kerk” of met
“een lezer van deze krant”. Het gaat erom dat leken van zich laten horen, nu het
grondpersoneel in aantal terugloopt. Wat zou het fijn zijn als in het volgende
nummer weer een Lekenpraat kan worden gepubliceerd. Zodat noch de redactie,
noch onze gemeenschap tot in het hiernamaals hoeft te wachten om gelukkig te
worden.
Gert Dirksen

‘Groene encycliek’ binnenkort verwacht
Pleidooi paus voor sociale, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling
Zorg voor de schepping. Binnenkort verschijnt naar verwachting een encycliek van
paus Franciscus over de zorg voor de schepping. In zijn rondschrijven, inmiddels
‘groene encycliek’ genoemd, bepleit hij een ‘integrale ecologie’, namelijk de
bescherming van het leven, die hand in hand gaat met de bescherming van het
milieu, waarin wij leven. Dat de paus het thema milieu belangrijk vindt, bleek al uit
de keuze van de naam Franciscus, die zoals hij toen zei ‘voor mij de man is van de
armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt’.
Tijdens zijn installatie kort nadien vroeg de paus in zijn eerste preek ‘iedereen die
verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle
mensen van goede wil’ om ‘beschermers van de Schepping’ te zijn, en ‘Gods plan
met de natuur’ te beschermen. Sindsdien heeft hij zich bij verschillende
gelegenheden onomwonden en in beeldende taal uitgesproken voor een betere
zorg voor het milieu. Een voorbeeld: ‘God vergeeft altijd, de mens doet dat soms
ook, maar de natuur vergeeft nooit, als ze mishandeld wordt’.
Engagement van kerk voor het milieu. Het Vaticaan liet in het voorjaar weten dat
zij ‘een groeiend bewustzijn vaststelt over milieuproblemen’; dat er ‘ook
toenemend belang gehecht wordt aan de bezinning, de inzet en de studie over de
milieuproblematiek en de relatie daarvan met maatschappelijke en menselijke
kwesties’. Kort daarvoor werd al bevestigd dat het Vaticaan overweegt rond het
thema milieu een denktank op te richten, die onder meer moet bijdragen tot

bewustmaking van de 1,2 miljard katholieken
7 wereldwijd over de klimaatverandering.’

bewustmaking van de 1,2 miljard katholieken wereldwijd over de klimaatverandering.’ Ook is aangekondigd, dat de nog op te richten Congregatie voor
Caritas, Rechtvaardigheid en Vrede speciaal aandacht zal gaan besteden aan de
milieuproblematiek. Eind april vond in het kader van het engagement van de
Kerk voor het milieu in Rome een klimaatconferentie plaats. Religieuze en
politieke leiders, zakenmensen, wetenschappers en duurzaamheidsexperts
bogen zich over de noodzakelijke ‘bescherming van de aarde en de menselijke
waardigheid’ en over ‘de morele dimensies van klimaatverandering en duurzame
ontwikkeling’. Tijdens deze conferentie is opnieuw duidelijk geworden, dat
klimaatverandering niet langer ontkend kan worden. Rijke naties hebben de
morele plicht de klimaatverandering te bestrijden. Zij moeten de arme landen
helpen om de gevolgen daarvan op te vangen en om zich daaraan aan te
passen. De klimaatconferentie is een gezamenlijk initiatief van de Pauselijke
Academie voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen, het Netwerk voor
Duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de ngo Godsdiensten voor
Vrede met hoofdzetel bij de VN in New York. Gastspreker Ban Ki- Moon,
secretaris van de Verenigde Naties, betuigde in zijn slottoespraak dat ‘de
wereldgemeenschap de steun van de kerken nodig heeft in de strijd tegen de
klimaatsverandering ’. Bij het in ontvangst nemen van een eredoctoraat aan de
KU Leuven op 29 mei jl. benadrukte Ban Ki- Moon opnieuw dat ‘ het jaar 2015
cruciaal is voor de toekomst van onze planeet ’.
Kerntaak van kerk en wereld. Zorg voor de schepping behoort altijd al tot de
belangrijkste sociale taken van de katholieke kerk. Weliswaar zal Franciscus de
eerste paus in de geschiedenis zijn, die een encycliek schrijft over de zorg voor
de schepping – kerntaak van kerk en wereld- . Met zijn nieuwe encycliek wil
paus Franciscus ondersteuning en een extra impuls geven aan de drie
conferenties van de Verenigde Naties, die dit jaar op de agenda staan. In juli
wordt namelijk de ‘Financing For Development Top’ gehouden in Addis Abeba. In
september volgt de top, die in opvolging van de milleniumdoelen afspraken
moet maken voor ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ en in het najaar moeten de
VN lidstaten in Paris een nieuw, juridisch bindend klimaat akkoord
onderhandelen. Het moment van het verschijnen van de nieuwe encycliek wordt
duidelijk niet toevallig gekozen.
Een encycliek is een pauselijke rondzendbrief die naar alle kardinalen en priesters in de wereld
zal worden gestuurd, die op hun beurt deze brief zullen delen met de ruim 1.2 miljard
katholieken in de wereld. Paus Franciscus publiceerde in november 2013 de exhortatie ‘Evangelii
gaudium’ (De vreugde van het Evangelie) en publiceerde in maart 2013 ‘Lumen Fidei’ (Het Licht
van het Geloof), een encycliek die hij met zijn voorganger Benedictus XVI schreef. Vanaf juni
2015 wordt zijn nieuwe encycliek verwacht over een ‘integrale ecologie’.

Paus Franciscus ontmoet Ban Ki- Moon, de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
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VURIG ROOD

Wat een geweldige pinksterviering mochten we beleven in de Augustijnenkerk dit
jaar. Van oudsher zijn Kerstmis en Pasen “populairder” hoogtijfeesten in de
katholieke kerk dan Pinksteren. Naar het waarom valt slechts te gissen. Misschien
omdat Stille Nacht en de Mattheus Passion ook niet- gelovigen kunnen beroeren.
Wellicht omdat nachtelijke warme chocomel respectievelijk paaseieren eten hun
invloed hebben op het ervaren van die feesten. Hoe dan ook Pinksteren was lange tijd
een ondergeschoven kindje.
Daar heeft de rector en eerste voorganger van onze kerk, Joost Koopmans,
verandering in gebracht. Samen met een groep jongeren bereidde hij een dienst voor,
die er mocht wezen en die grote indruk heeft achtergelaten bij de bezoekers.
Reclame vooraf deed zijn werk. In het Eindhovens Dagblad en in huis-aan-huisbladen
werd de rode Pinksterviering aangekondigd hetgeen leidde tot een druk bezette kerk,
waar de kleur rood onmiskenbaar aanwezig was.
Wat het hoogtepunt van de viering was, is aan ieder die erbij was zelf ter
beoordeling. In aanmerking kwamen voor mij de zeer persoonlijke uitingen van de
jongeren wat de Geest met hen doet en hoe die hen inspireert, het Onze Vader in zes
verschillende talen, het daarna hand in hand bidden van ditzelfde gebed door alle
aanwezigen, het schitterende slotlied nadat de kaarsen waren ontstoken. Of was het
toch de overweging, waar Joost er op de van hem bekende wijze in slaagde om het
Evangelie zodanig naar de dag van vandaag te vertalen dat de Heilige Geest opnieuw
het vuur ontstak in ons zoals dat 2000 jaar geleden gebeurde bij al die verschillende
mensen die zo verschillende talen spraken. De geest van samen delen en samenleven
in vrede.
Wat verder opviel was de intensiteit van het meebidden en meezingen door de
gelovigen tijdens de hele viering. Met recht kan gesproken worden van vurig
rood.Geen kans op indutten. De Geest waaide een inspirerende wind door de
Paterskerk. Precies zoals verwacht mocht worden op het Hoogfeest van Pinksteren.

Gert Dirksen
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Het ontvangstcomité
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Persoonlijke getuigenissen
Wat het hoogtepunt van de viering was, is aan ieder die erbij was zelf
ter beoordeling. In aanmerking kwamen voor mij de zeer persoonlijke
uitingen van de jongeren wat de Geest met hen doet en hoe die hen
inspireert.
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De muzikale omlijsting
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De Verkondiging

Wat het hoogtepunt van de viering was, is aan ieder die erbij was zelf ter
beoordeling. Was het de overweging, waar Joost er op de van hem
bekende wijze in slaagde om het Evangelie zodanig naar de dag van
vandaag te vertalen dat de Heilige Geest opnieuw het vuur ontstak in ons
zoals dat 2000 jaar geleden gebeurde bij al die verschillende mensen die
zo verschillende talen spraken. De geest van samen delen en samenleven
in vrede.
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Het ontsteken van het Pinkstervuur
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Het Onze Vader
Wat het hoogtepunt van de viering was, is aan ieder die erbij
was zelf ter beoordeling. In aanmerking kwam voor mij het
Onze Vader in zes verschillende talen.
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Wat het hoogtepunt van de viering was, is aan ieder die erbij was zelf
ter beoordeling. In aanmerking kwam voor mij het schitterende slotlied
nadat de kaarsen waren ontstoken.
Wat verder opviel was de intensiteit van het meebidden en meezingen
door de gelovigen tijdens de hele viering. Met recht kan gesproken
worden van vurig rood. Geen kans op indutten. De Geest waaide een
inspirerende wind door de Paterskerk. Precies zoals verwacht mocht
worden op het Hoogfeest van Pinksteren.
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Zalig Pinksteren

17

Na afloop

En de stille werkers op de achtergrond
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Enkele reacties van kerkbezoekers
Samen zingen
Op Pinksterzondag was ik om 11 uur bij de H. Mis in de Augustijnenkerk.
Het was een hele mooie dienst, voorbereid door de jongerengroep.
Voorganger was Joost Koopmans. Er was gevraagd om in het rood te komen.
Heel leuk om te zien dat de meeste mensen wel iets roods aan hadden: een
hoedje, schoenen, jas, trui, stropdas, strik of bril.
De dienst werd geopend door jongeren die zich allemaal voorstelden.
Heel fijn was het dat er meegezongen kon worden.
De gebeden en preek waren mooi en actueel. Ook was het heel mooi hoe het
Onze Vader in vijf talen apart werd gebeden.
Bij deze dienst was ik van het begin tot het einde betrokken. Dit in
tegenstelling tot andere diensten waar het koor veel zingt en er nauwelijks
ruimte is voor de gemeenschap. Zelf denk ik dat als we jongeren ook weer in
de kerk willen krijgen er meer samen gezongen moet worden. Niet die
plechtige liederen maar liederen die aanspreken. Zingen is bidden.
Hanny Holmes-de Rouw
Zachte stilte
Wat me vooral raakte bij de Pinksterviering was iets tijdens de zachte stilte
na het orgelspel. Opeens herinnerde ik me diezelfde stemming bij ons thuis
met Pinksteren. Dan voelde je als kind ‘je mag er zijn’, ‘je hoort bij ons’. Die
mooie blije sfeer was daar ook aanwezig, saamhorigheid. Daarom: de
Pinksterviering was geweldig! En dan kwam daar nog als cadeautje die
prachtige roos bij!
Anita
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Doelstelling
De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De KerkKrant 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
Gert Dirksen
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 30 augustus
2015. Sluitingsdatum voor kopij is 17 augustus 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.
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