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SLUITING AUGUSTIJNENKERK KOMT DICHTERBIJ
Op zondag 27 september heeft Paul Clement, provinciaal van de
Nederlandse Orde der Augustijnen aan het einde van de zondagse viering
bekend gemaakt dat onze kerk in september 2016 overgedragen wordt
aan Dela en dat de Orde zich uit de zielzorg zal terugtrekken. In deze
editie van de Kerk-Krant staan we uitvoerig stil bij dit besluit en de
gevolgen ervan. Op pagina 5 treft u een samenvatting aan van de
bekendmaking na de eucharistieviering van 27 september.
Teleurstelling en begrip zijn de voor de hand liggende reacties op het
bericht van de sluiting. Maar naast teleurstelling is er ook hoop. Carla
Piscaer geeft in een reactie (zie pagina 6) namens de Beheercommissie
aan dat er gezocht gaat worden naar mogelijkheden om een Doorstart te
maken.
Het eerste initiatief in dit verband was de Doorstartzondag van 4 oktober.
De leden van onze gemeenschap werd gevraagd reacties te geven op de
sluiting en ideeën aan te dragen om door te gaan. De redactie heeft deze
meningen gepeild en u kunt erover lezen op de pagina’s 9 en verder.
Een heel eigen reactie geeft Gert Dirksen in een nieuwe aflevering van zijn
Lekenpraat (pagina 7).
De tekst van de preek van Joost Koopmans op 4 oktober treft u aan op
pagina 12 en 13. Op deze laatste pagina ook een toepasselijke tekst van
Augustinus.

Herinnering aan het prille begin. Eerste steen in 1897.
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LITURGIEKALENDER OKTOBER 2015
In zijn evangelie suggereert Marcus hoe de christelijke gemeenschap dient om te
gaan met materiële en immateriële rijkdom. De christenen vormden een
gemêleerd gezelschap, waarbinnen maatschappelijke standsverschillen en een
scala aan godsdienstige houdingen te vinden waren. Al die mensen staan voor één
opgave: te beseffen dat het Rijk van God een gave is, die ontvankelijkheid vraagt.
Dan pas kunnen mensen zo veranderen dat ze bereid zijn te delen met hen die
het in het leven minder getroffen hebben.

Op zondag 11 oktober wordt de toegang tot onze kerk afgezet in
verband met de Marathon van De Lage Landen. Daarom wordt de
zondagsviering verplaatst naar zaterdagavond 18.15 uur.
Zaterdag 10 oktober 18.15 uur 28ste Zondag door het jaar
Thema:
“Welke rijkdom houdt je bezig?”
Lezingen:
Wijsheid 7, 7-11; Marcus 10, 17-27
Voorganger:
Frans van der Mark
Koor:
Samenzang
Zondag 18 oktober 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Wereldmissiedag
“Geroepen om te dienen”
Jesaja 53, 10-11; Marcus 10, 35-45
Dolf van der Linden
Samenzang

Zondag 25 oktober 10.00 uur
(De klok gaat één uur terug)
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

30ste Zondag door het jaar
“Luisteren naar de noodkreet van mensen”
Jeremia, 31-7-9; Marcus 10, 46-52
Piet Stikkelbroeck
Samenzang

Zondag 1 november 10.00 uur ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Net als vorig jaar zullen we Allerheiligen en Allerzielen in één
Eucharistie vieren
De heiligen van naam die te boek en op de kalender staan
en degenen die heilig zijn in onze eigen kring
zijn twee kanten van één medaille.
Ieder mens is een reiziger, een pelgrim.
Met vallen en opstaan zoekt hij zijn weg,
zijn waarheid, zijn bestemming.
Ieder mens laat sporen na,
sporen om te volgen en van te leven.
De één de ander een gids.
Sommigen van die gidsen zijn door de Kerk heilig verklaard.
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Anderen, een grote menigte die niemand tellen kan,
zijn heilig aan jou en mij.
Wanneer het herfst is,
De natuur sterft en rusten gaat,
komt er tijd voor bezinning.
Wie ben ik?
Wie waren mijn voorouders?
Wat blijft er van ons over?
P.S. Degenen die in het afgelopen jaar vanuit onze kerk zijn begraven of
gecremeerd, worden tijdens de viering met name genoemd.

Niet alle maar wel veel Heiligen. Schilderij van Fra Angelico

Citaat uit de AZC Nieuwsbrief Eindhoven van
september 2015:
“De jongerenruimte is volledig ingericht met dank aan de
Augustijnenkerk”.
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KERMIS…..KERKMIS
Tijdens de Dutch Design Week vormt onze kerk het decor voor
Bruegeliaans schouwspel. Dit houdt onder andere in dat het schip van de
kerk wordt getransformeerd tot eetzaal met een ruim tweehonderd meter
lange tafel. Ook tijdens de Eucharistievieringen op 18 en 25 oktober nemen
we plaats aan deze tafel.”Tafel van Eén, brood om te weten dat we elkaar
gegeven zijn”….Prior Piet Stikkelbroeck geeft toelichting op dit evenement.
Een woord ter geruststelling voor enige
kerkbezoekers die zich zorgen maken naar
aanleiding van een artikel in een plaatselijk
dagblad over een evenement dat zich tijdens de
Dutch Design Week gaat afspelen in onze kerk.
Dit gebeuren dat een belangrijk cultureel
moment is voor Eindhoven, is een van de vele
uitdrukkingen van het dynamische karakter van
onze stad. Nationaal en internationaal wordt dit
hoog gewaardeerd. In het kader van deze dagen
heeft het organiserend comité ons gevraagd de
kerk ter beschikking te stellen voor een bijzonder schouwspel waarin de
dynamiek van het heden zich terugvindt in een terugblik op het rijke
verleden van de zuidelijke landen. Financieel mogelijk gemaakt en
geanimeerd door ondernemingen die bekend staan om hun ambachtelijk
meesterschap, zal dit schouwspel een prachtige omlijsting vinden in de
kerkruimte. Dit alles met een groot respect voor het eigen karakter van een
kerkgebouw. De organisatoren garanderen dat alles waardig zal verlopen: de
sacrale sector (koor, altaar) wordt door niemand betreden.
Het is niet de eerste keer dat onze kerk zich leent voor een cultureel feest:
de bonte Carnavalsmis, Glow, concerten en theaterspel hebben hier een
kader gevonden. Mysteriespelen en andere volksspelen zijn sinds de
vroegste Middeleeuwen in kerken gevierd. Onze kerk willen we ook zien als
een voorportaal dat toegang geeft tot het Heilige. Laten we met een gerust
hart onze poorten openen voor mensen die, nogmaals met alle begrip voor
het eigen karakter van deze ruimte, een feest vieren in de geest van onze
eigen geschiedenis.
Op het kerkplein, buiten de kerkmuren, wordt ook gefeest. Daar zal de
bezoeker kunnen ervaren hoe men leefde in die vervlogen tijden:
presentatie van ambachten, eten en drinken, muziek, allemaal zaken die
men terugvindt in de schilderijen van Jeroen Bosch, Jan Steen of de
Bruegels die hun inspiratie vonden in onze contreien.
Het is niet vreemd of onbehoorlijk dat een kermis zich afspeelde op het plein
voor de kerk en in het portaal: het was het feest van de wijdingsdag van de
kerk van het dorp. We mogen ook vandaag feesten in en om de kerk: het
Huis van God is ook het huis van de mensen.
Piet Stikkelbroeck OSA, prior Mariënhage
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SLUITING AUGUSTIJNENKERK SEPTEMBER 2016
Mededeling door pater Paul Clement OSA, Provinciaal van de Orde der Augustijnen
Toen ik 67 jaar geleden in deze kerk misdienaar werd, heb ik niet kunnen denken
dat ik U vandaag dít zou moeten meedelen.
Allereerst roep ik U in gedachten dat de Augustijnen begin 2006 tot de overtuiging
kwamen dat zij de zorg voor de Augustijnenkerk en haar pastoraal werk niet lang
meer konden dragen: we besloten te fuseren met de Catharinaparochie tot de
Binnenstadparochie. In 2011 bleek dat die geen twee kerken kon open houden en
de samenwerking werd beëindigd. Wij beloofden U nog een jaar door te gaan met
de vieringen. Aan het eind daarvan wisten we Joost Koopmans te strikken om de
nieuwe rector te worden. Hij is aan die taak begonnen met van de bezoekers een
gemeenschap te maken. Daarom komt wat ik u te zeggen heb des te harder aan.
Gezien de leeftijden van onze orde-leden, kunnen wij binnen afzienbare tijd de
verantwoordelijkheid voor het pastoraat vanuit de provincie en het klooster niet
langer dragen. Wij moeten het uit handen geven en ook wij zullen over een paar
jaar moeten verhuizen. Weliswaar zijn de gesprekken met Dela nog niet helemaal
afgerond, maar het ligt nog steeds in de planning dat de kerk eind 2016 aan Dela
zal worden overgedragen. Dit betekent dat wij op 1 september 2016 ons
kerkgebouw moeten ontruimen. Dat zal ook gebeuren als de plannen met de DELA
onverhoopt niet zullen doorgaan. Het bisdom heeft ons laten weten dat de
Augustijnenkerk vanwege het beoogde multifunctionele gebruik aan de eredienst
wordt onttrokken en dat er geen eucharistievieringen meer mogen plaatsvinden.
De Nederlandse Augustijnenprovincie neemt geen verantwoordelijkheid meer op
zich voor pastoraat vanuit het klooster. Als individuele medebroeders persoonlijk
pastorale of diaconale taken op zich nemen, heeft de Orde daar geen bezwaar
tegen, maar wij zullen als augustijnen van de Nederlandse provincie geen
eucharistie meer vieren onder de koepel van het bisdom of de orde.
Velen onder u zullen aan den lijve ondervonden hebben hoe pijnlijk het is om te
móeten verhuizen, om het huis dat als een tweede huid om je heen groeide, te
moeten verlaten. Voor ons komt daar nog bij dat dit een unieke plek in Eindhoven
is: ons mooie klooster waar zoveel van uit gegaan is; dat ons laatste huis zou
worden. Sinds 1890: vergroeid met Eindhoven, sociaal, pastoraal, diaconaal,
wijsgerig etc. Maar wat het driedubbel zwaar maakt is dat wij als Orde U niet meer
van dienst kunnen zijn met goed verzorgde vieringen, met een plaats om samen te
komen, met onze inzet om al die individueel zo verschillende mensen te versterken
in hun gevoel ergens, nee bij elkaar te horen. Daarbij denk ik speciaal aan
díegenen die soms dag in dag uit, soms week in week uit, regelmatig in het jaar
hun schouders zetten onder hun diensten aan de Augustijnenkerkgemeenschap én
aan de Gemeente Eindhoven; die nieuwe hoop op een menselijke kerk gekregen
hebben; die troost gevonden hebben bij alle kritiek die terecht en ten onrechte op
de kerk wordt losgelaten: we hopen contact met hen te houden, maar zij zijn wel
een stuk zinvolle levensvulling kwijt.
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BEGRIP EN TREURNIS, MAAR NIET MOEDELOOS
De Beheercommissie heeft met begrip en treurnis de
mededeling van pater Clement ontvangen. Omdat het
besluit van de orde en het hiermee samenhangende besluit
van het bisdom bij ons al eerder bekend waren, hebben we
al een beetje aan het idee kunnen wennen en ook al wat na
kunnen denken over de gevolgen.
In december 2012 werd Joost Koopmans benoemd tot de
nieuwe rector van de Augustijnenkerk en hij begon zijn
werkzaamheden in Eindhoven onder het motto Een Nieuwe
Start. En het bleef niet bij een motto. In korte tijd was
Joost in staat om van de kerkbezoekers van onze kerk een
gemeenschap te maken.
Inmiddels is er een groot aantal groepen en groepjes actief en vele tientallen
vrijwilligers hebben hun schouders er onder gezet om onze kerk tot een
combinatie van Levende Stenen te maken. De belangrijkste uiting hiervan was
onze prachtige Pinksterviering die door de jongerengroep werd verzorgd.
Uit gesprekken met kerkbezoekers weten we wat onze gemeenschap voor hen
betekent en dat willen we niet zo maar verloren laten gaan. Om deze reden
hebben we het traditionele begin van het nieuwe kerkseizoen dit jaar
DOORSTARTZONDAG genoemd. Op deze dag waarop alle groepen zich weer
gepresenteerd hebben, hebben we geluisterd naar de ideeën van de kerkgangers
omtrent de voortzetting van wat Joost hier samen met een groep vrijwilligers
begonnen is.
We hebben nog een jaar de tijd om plannen te maken en te onderzoeken wat wel
en wat niet mogelijk is. Wij hebben vertrouwen in u en in ons zelf om een
DOORSTART te maken. Wij houden u op de hoogte.
Carla Piscaer, Beheercommissie

De producten voor de maand oktober zijn:
KOFFIE EN THEE
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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LEKENPRAAT III
Het was in de zomer in het jaar des Heren 2000 dat mijn vrouw en ik
terugkeerden naar het plaatsje Godshill op the Isle of Wight. Zeven jaar eerder
hadden we –met onze beide zoons- het beroemde kerkje aldaar bezocht. Het
werd ditmaal een teleurstelling. De commercie had toegeslagen en het eerste wat
je hoorde bij het betreden van het portaal was het gerinkel van koffiekopjes. Alsof
we een restaurant binnengingen. Gelukkig waren we in die tijd nog ondernemend
genoeg om stevige wandelingen op dit prachtige eiland te maken. Tijdens een
daarvan, kwamen we op een plek waar het pad over de cliff net in zee verdwenen
was, zodat we een kleine omweg door het bosrijke gebied moesten maken. En
toen ineens, bij het plaatsje Bonchurch, stuitten we op een schitterend oud
kerkje, the old church of St Boniface. Een juweel uit de 11 e eeuw, niet meer in
gebruik, totaal verlaten en dus heerlijk om te bezichtigen. Het dorpje beschikte
inmiddels wel over een nieuwe kerk, stammend uit 1848.
Waarom dit verhaal in Lekenpraat?
Twee weken geleden hoorden we het droevige nieuws over onze kerksluiting.
Hoewel we wisten dat er plannen waren om het gebied rond de kerk te
herontwikkelen , kwam de mededeling dat we hier binnenkort niet meer welkom
zijn als een mokerslag. Tot voor kort was dit het gebouw waar onze in Finland
wonende kleinzoon Lukas vorig jaar door Joost Koopmans is gedoopt. Nu kan hij
nog niet veel meer zeggen dan de woordjes opa en oma. Maar wat als hij over
een jaar of wat vragen gaat stellen over deze voor velen zo dierbare plek.
“Wat ziet die kerk er raar uit. Waarom kunnen we hier niet meer naar de mis?
Hoezo was dit gebouw te oud? Waarom kunnen de mensen in Eindhoven niet van
hun paar monumenten afblijven? Waarom,waarom, waarom?”
Dan kunnen opa en oma proberen duidelijk te maken aan hun kleinkind dat ze
slechts leken zijn. Niet alleen in de zin van niet religieus gewijd, maar ook in de
betekenis van niet vakman. En dat ze dus niet begrijpen waarom het allemaal zo
moest. Dat ze slechts zijn blijven zitten met het onplezierige gevoel dat, terwijl in
Engeland er liefde voor het oude in de cultuur zit opgesloten, het in de cultuur
van de Nederlandse handelsgeest altijd in de eerste plaats om geld en winst
draait. Zodat de prachtige Paterskerk niet dezelfde kans kreeg als the old church
of St. Boniface. Dadelijk 1000 jaar oud worden. Resteert het feit dat in the new
church of St Boniface, 50 jaar ouder dan die van ons, nog wel
eucharistievieringen mogen worden gehouden. Omdat God en zijn bisschoppen in
Engeland andere regeltjes hebben dan wij?
Gert Dirksen
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BEMOEDIGING
In de afgelopen maanden hebben we veel berichten gelezen over kerksluitingen
en samenvoegingen van parochies. Altijd was de teneur negatief. Afbraak en
teloorgang zijn in deze berichten de sleutelwoorden. En nu zijn we zelf aan de
beurt. Is er dan niets positiefs over kerk en geloven te vertellen? Toch wel.
Binnenkort verschijnt een boek dat geschreven is door Erik Borgman dat als titel
draagt Waar blijft de Kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Op de
site waarop het boek wordt aangekondigd, staat te lezen: De rooms-katholieke
kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet
je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Waar blijven we? Erik Borgman,
hoogleraar Publieke Theologie, laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van
een kerk in de overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent. Proberen
vast te houden aan wat was, is geen optie. We moeten ons laten omvormen door
het rijk van God, dat nabij is. Over hoe dat zou kunnen, met de eucharistie als
grondslag, de Bijbel als lichtbron, de weg als leidraad en het gebed als voedsel,
daarover gaat dit boek. Want één ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te
zijn.
Ik heb het boek dat eind oktober zal verschijnen, besteld. In de Kerk-Krant zal ik
u over de inhoud gaan vertellen. Hopelijk biedt het ons inspiratie bij ons
denkproces over hoe we onze Doorstart vorm kunnen geven.
Frans Savelkouls

Uitnodiging voor de “Inspiratiedag” (zaterdag 14 november a.s.)
Geloofsgemeenschappen van Augustinus-parochies, Augustinus-kerken en andere bewegingen die
zich met Augustinus verbonden voelen, nodigen wij uit voor de Inspiratiedag:
BLIJF NIET STILSTAAN

wat heeft Augustinus te bieden
aan onze sterk veranderende samenleving?

Wij willen op deze dag leden van deze gemeenschappen bij elkaar brengen om samen van
gedachten te wisselen over wat Augustinus ons in deze tijd van transitie te zeggen heeft.
- ’s Ochtends zijn er twee lezingen:
1) Klaas van Egmond (‘duurzaamheidsdeskundige’) spreekt over onze veranderende
samenleving, en
2) Mathijs Lamberigts (‘Augustinusdeskundige’) gaat in op de vraag wat Augustinus in
deze tijd van overgang kan bieden.
-

’s Middags vinden er workshops plaats, waarbij Peter Hoesbergen (Dela-adviseur) laat
zien hoe een voormalige kerk kan functioneren als ceremoniehuis!

De dag is een samenwerkingsproject van de geloofsgemeenschappen van ‘Augustijns Centrum de
Boskapel ‘ en ‘Augustijnenkerk Eindhoven’. De bijeenkomst wordt gehouden in de Boskapel,
Graafseweg 276 te Nijmegen en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kosten (mét lunch en
drankje) € 15 Verdere info: www.augustijnenkerk-eindhoven.nl én folders in de kerk.

“WAT EEN SCHOK”
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“WAT EEN SCHOK”
De redactie vroeg na afloop van de eucharistieviering van 4 oktober een
aantal kerkbezoekers naar hun reactie op het bericht over de kerksluiting
en naar suggesties voor de toekomst. Onderstaand een selectie van de
antwoorden.
“Wat een schok. Ik kwam hier al met mijn ouders. De traditie gaat
verloren. Altijd mooi verzorgde liturgie, prachtige koren. Misschien kunnen
augustijnen uit Mexico en Bolivia iets voor ons betekenen in deze tijd van
geloofscrisis.”

Twee jonge augustijnen op bezoek in Eindhoven op 4 oktober. Links Andrez uit Mexico in
gesprek met een kerkbezoeker, rechts Dennis uit Bolivia samen met Wim Sleddens op weg
naar de toekomst.

“We moeten een symposium organiseren over hoe we verder gaan. Samen
ideeën opperen en nadenken over wat we kunnen doen.”
“Ik schrok ervan. Zo rigoureus, dit had ik niet verwacht. Ik heb begrip voor
de paters. Dela kwam natuurlijk met een zak met geld.”
“Heel jammer. Er is hier in korte tijd heel veel opgebouwd. Ik heb 35 jaar
gekerkt in de Catharinakerk, maar het werd me daar te koud. Daarom ben
ik hier naar toe gekomen.”
“Wat een verschil met andere kerksluitingen. Jullie zien hier de mensen
staan. Op andere plaatsen ging het alleen maar over geld. En jullie hebben
er ook nog een inspirerende tekst van die oude Augustinus bijgehaald.”
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“Dieptreurig. Ik had wel iets verwacht, maar dit komt hard aan. Mijn
kinderen waren hier al misdienaar. Ik had verwacht dat mijn uitvaart hier
zou plaatsvinden. Nu wil ik dat niet meer.”
“Goed nadenken over hoe we het gaan aanpakken. Ook rekening houden
met de wat langere termijn. Hoe zorgen we ervoor dat er voorgangers zijn.
Ook de leeftijdsopbouw van de kerkgangers zelf is een knelpunt.”

Napraten op 4 oktober

“Natuurlijk zijn er mogelijkheden om een mooie locatie te vinden. Met
inspirerende figuren als Joost moeten we doortrekken. Het vraagt van ons
als kerkbezoekers wel meer inzet.”
“Verder gaan met z’n allen en met zo’n enthousiaste voorganger als Joost
moeten we de moed niet opgeven. De overtuiging is het belangrijkste.”
"Waar moet ik nu voortaan ter kerke gaan?"
"Zullen nu ook de bezinningscursussen ophouden"?
Verontwaardiging over wat de paters nu overkomt. "Zielig dat ze op hun
leeftijd uit hun huis worden verdreven."
“Ik denk dat ik dan zondags maar naar de eucharistieviering op de televisie
kijk. Ik kan dan niet meer ter communie en ik zal het contact met de
andere mensen missen”.
Redactie Kerk-Krant
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Preek van Joost Koopmans op 4 oktober
“Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen.” Hoe
kan dat nou? Maar Jezus spreekt over de tempel van zijn lichaam en die
tempel zijn wij! Wij zijn het voortlevende lichaam van Christus. Hém
kunnen ze doden, maar niet zijn inzet voor het Rijk van God. Die herrijst
telkens weer opnieuw in mensen die in zijn blijde boodschap geloven.
Vorige week zondag kregen wij te horen dat deze tempel, onze kerk, over
één jaar gesloten gaat worden. De gemiddelde leeftijd van de augustijnen
in Nederland is 83+ en de groep wordt steeds kleiner. En ook al ben ik dan
nog 71 en hebben we een goed voorgangersteam, voor mij en voor ons
kan het bestuur de kerk niet openhouden als een koper zich aandient.
Maar vorige week kregen we ook te horen dat de Beheercommissie zich
gaat beraden op een doorstart van de geloofsgemeenschap. Het gebouw
kan wel gesloten en verkocht worden, maar de gemeenschap niet. Dat was
het bemoedigende van afgelopen zondag: dat er, in plaats van een
grafstemming, een sfeer hing van “wij gaan door”. Carla Piscaer kreeg niet
voor niets applaus na haar opwekkend woord!
Wij gaan door, maar hoe? Daar kan nog niets concreets over gezegd
worden. De versterkte Beheercommissie onderzoekt allerlei mogelijkheden.
In beroep gaan bij het bisdom tegen hun verbod om hier te blijven kerken
als de Dela de baas is met een kerkjurist achter de hand? Samenwerken
en samenkerken met de Studentenkapel? De Catrien huren en er onze
eigen diensten houden? Bij anderen intrekken of een leegstaand gebouw
huren?
Wij zullen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de augustijnen
vallen, dus we moeten ons ook beraden op onze juridische en
organisatorische structuur. Sowieso zullen we meer en meer een
lekengemeenschap worden. Dat wil zeggen dat we nog wel een beroep
kunnen doen op een aantal augustijnen maar gezien hun leeftijd moeten
we ook uitzien naar geschoolde lekenvoorgangers, mannen en vrouwen.
We worden dan weer meer een kerk zoals die in oorsprong was: een
beweging die het klaarspeelde om de afgebroken tempel weer op te
bouwen. Dat wil zeggen: om de vermoorde Christus weer levend en wel in
het midden van de gemeenschap te plaatsen omdat zijn Geest in hen
woonde.
Wij realiseren ons dat het helemaal niet gemakkelijk zal zijn om door te
gaan in deze situatie. Maar als we verder willen, dan kan dat alleen maar
als we een breed draagvlak hebben vanuit u allen. Daarom willen de
vrijwilligers van de vijftien werkgroepen die we hebben u vandaag na de
viering laten zien wat zij doen en u enthousiasmeren om mee te doen. Op
de tafels liggen pen en papier waarop u uw ideeën kwijt kunt, en u kunt ze
ook vertellen aan de redactieleden van de Kerk-Krant die hier straks
rondlopen. Trouwens we kregen ook al goede voorstellen via de mail. En
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mocht u dat nog niet gedaan hebben, meldt u zich dan aan als lid van onze
kerkgemeenschap via de kaartjes die overal liggen.
Beste vrienden, wij leven in een tijd van grote veranderingen en daar
ontkomen we niet aan. Het is een tijd van overgang op vele gebieden, niet
alleen in de Kerk maar ook in onze samenleving. Augustinus heeft ons bij
deze transitie veel te bieden en hij kan onze inspirator zijn. Zijn tekst vóór
op het boekje (zie pagina 13) geeft daar al een proef van.
Wij hebben als Augustijnenkerk gemeend u bij al deze veranderingen te
kunnen helpen door middel van een Inspiratiedag. Deze dag, 14
november, is voorbereid door ons en door de Boskapel en we nodigen niet
alleen u maar alle geloofsgemeenschappen in Nederland die iets met
Augustinus hebben uit, om elkaar vanuit onze gemeenschap te
bemoedigen en te ondersteunen. Er zullen een paar goede sprekers komen
en in de workshops zult u heel wat kunnen opsteken. (Op pagina 8 in deze
Kerk-Krant meer informatie daarover).
Hoe het ook zij: we mogen nog een jaar lang in deze mooie kerk, een
icoon van de stad Eindhoven, vieren. Laten we er dan uithalen wat er nog
inzit. Doe mee en trek samen de toekomst tegemoet. Wie weet wat ons
nog allemaal toevalt!
Joost Koopmans OSA

Eenheid van hart en geest
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TREK STEEDS VERDER
Wij zijn volmaakte reizigers,
maar nog geen volmaakte bezitters.
Als reizigers zijn wij onderweg.
Jij vraagt: ‘verder trekken, wat betekent dat?’
Om het kort te zeggen:
dat betekent vooruitgaan
Anders begrijp je het misschien verkeerd
en ga je steeds langzamer lopen.
Onderzoek jezelf.
Wil je bereiken wat je nog niet bent,
wees dan ontevreden met wat je nu bent.
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt,
blijf je stilstaan.
Zodra je zegt: ‘het is genoeg’,
Ga je ten onder.
Doe er dus steeds iets bij,
trek steeds verder,
maak steeds vooruitgang.

Augustinus (Preek 169)
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
Cursus Spiritueel autobiografisch schrijven

Een zoektocht naar het verborgen verlangen.Wie kent niet de ervaring dat er naast ons 'gewone'
dagelijkse leven iets wezenlijk anders in ons leeft? Een diepere laag, een onderstroom, een
dragende kracht, 'iets' dat ons, tegen gebrokenheid, tegenslag, en beschadiging in, beweegt en
gaande houdt? In haar boek: 'De smaak van stilte- hoe ik bij mezelf ben gaan wonen' schrijft
Bieke Vanderkerckhove daarover. De deelnemers schrijven thuis een en ander op n.a.v. een korte
opdracht. Op de bijeenkomsten kan dit, voor zover de deelnemers dit willen, voorgelezen worden
aan elkaar. Leiding: Paulien Schaminee, spiritueel begeleider. Data en tijd: 27 okt., 10 nov., 24 nov.,
8 dec. 2015 en 12 jan.,26 jan. en 9 febr. 2016. Plaats: Groene Zaal, Klooster Mariënhage. Kosten: €
42,- Info/opgave: paulienschaminee@gmail.com of: 040-2046768.

Cursus Mystieke teksten lezen

Op deze bijeenkomsten lezen we teksten uit: 'De wolk van niet-weten', geschreven door een
anonieme auteur uit de 14de eeuw. Op een heel eenvoudige wijze neemt de auteur ons bij de hand
om ons binnen te voeren in een nieuwe wijze van bestaan, van denken en van voelen: het
contemplatieve leven. Leiding: Léon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut. Data en tijd:
woensdag 28 oktober, 19.30u.- 21.15u. Plaats: Groene Zaal, Klooster Mariënhage. Kosten: € 7,- per
keer.Info: elzen17@xs4all.nl of tel. 0497-572804

Cursus Woestijnspiritualiteit

In deze cursus staan de menselijke en de goddelijke deugden centraal. Wat is het onderscheid
tussen beide? Als uitgangspunt wordt het leven van de 'Woestijnvaders' genomen. Woestijnvaders
leefden in de stilte, in een cel. Maar ze leefden niet in een isolement, maar in een gemeenschap
waar een deugdzaam leven voor God en de mens centraal stond. Data: 6 x op de tweede dinsdag van
de maand van 14.00-16.00 uur. Te beginnen op 13-10-2015. Plaats: Groene Zaal, Klooster
Mariënhage. Kosten: € 35,- Info/opgave: voor 10 oktober, elzen17@xs4all.nl of 0497-572804.

Cursus Vrouwelijke denkers

De vraag, 'Zijn er onder de moderne filosofen en theologen ook vrouwen?' noopt ons tot een nader
onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt het wel zo dat de wereld van filosofie en theologie een
mannenbolwerk is. Vrouwen hebben zich echter door de eeuwen heen buiten de traditionele
onderwijs instituten om geschoold. Gedurende zes bijeenkomsten zullen we met meerdere van hen
kennismaken. Leiding: Ari v.d. Zon, docent levensbeschouwing. Data en tijd: 6x wekelijks op dinsdag
avond,: 19.30- 21.15 u. Wegens ziekte van de docent uitgesteld tot voorjaar 2016. Plaats: Groene
Zaal, Klooster Mariënhage. Kosten:€ 35,- Info/opgave: Jacques de Klerk tel.040-2112137.

Film en spiritualiteit

Op woensdagavond 21 oktober kijken we naar ' Still Alice'. Voorafgaand aan de film worden enkele
thema's aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over deze film.
Tijd en plaats: 19.30-22.00, Groene zaal , klooster Mariënhage. Kosten : € 4,- Informatie: Jacques
de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137.
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN (vervolg)
Lezing met als thema: 'Waar menslievendheid en minnen, daar God'

Spreker: Henk Meeuws. Hij was als docent Praktische Theologie verbonden aan de Theologische
faculteit in Tilburg en deed o.a. onderzoek op het gebied van levensbeschouwelijk
vrijwilligerswerk. In 2011 verscheen zijn proefschrift 'Diaconie'.
In onze moderne samenleving en cultuur wordt over inzet van mensen hoofdzakelijk in morele,
politieke, organisatorische en economische termen gesproken. Florence Nightingale deed haar
werk op de eerste plaats vanuit haar religieuze levensovertuiging 'God laat zich vinden bij
mensen in nood'. Hoe kunnen we in deze tijd de diaconie weer zien als een kernpunt van gelovig
handelen. Datum en tijd: woensdag 4 november, 19.30-21.30 uur Plaats: Groene Zaal Klooster
Mariënhage. Kosten: € 7,- Informatie: elzen17@xs4all.nl

Leerhuis over Luther en de Reformatie

In 1517 worden 95 stellingen van de augustijn Maarten Luther aangeplakt aan de kerkdeur van
Wittenberg. Dit was bedoeld voor een academisch dispuut. Deze gebeurtenis is het begin van de
Reformatie, het protestantisme. Ingegaan zal worden op het leven van Luther, het tijdsbeeld
van het begin van de zestiende eeuw, het kernpunt waar het Luther om te doen was en de
ontwikkeling van het protestantisme. Leiding: Martien van den Nieuwenhuizen, augustijn. Data
en tijd: 2,9,16 en 23 november, 19.30-21.30u. Plaats: Groene zaal Klooster Mariënhage.
Info/opgave: m.vd.nieuw@gmail.com of tel. 040-244 95 15. Kosten: € 20,- te voldoen bij
aankomst.

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Heel snel wordt dan gedacht aan de
onzichtbare ( goddelijke) werkelijkheid. De werkelijkheid is echter zowel de zichtbare als de
onzichtbare werkelijkheid. We hoeven God niet zover te zoeken als we doorgaans denken.
Datum: 6 november 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. 0497572804

Wies Kleene

15

COLOFON
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 8 november
2015. Sluitingsdatum voor kopij is 26 oktober 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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