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OPDRACHT IN DE TEMPEL

Op 2 februari is het weer Maria Lichtmis. Dit kerkelijk feest is de
herdenking van de Opdracht van Jezus in de Tempel. Bovenstaand is dit
tafereel afgebeeld door de Venetiaanse schilder Giovanni Bellini (14331516). Maria Lichtmis is de laatste feestdag van het kerkelijk jaar die met
de geboorte van Jezus verbonden is: veertig dagen na Kerst.
Het schilderij waarop we in het midden Maria met het Kind, Jozef en
Simeon zien, is door Lucas beschreven in hoofdstuk 2, vers 22-40.
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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
Dolf van der Linden
Linda Derksen
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 6 februari
Sluitingsdatum voor kopij is 29 januari.
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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LITURGIEKALENDER JANUARI 2016
De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn voorbij. We zitten midden in
januari. Velen vinden dit een akelige, lange en saaie maand. Het is winter, het is
kil en koud, het is donker. Dagenlang kan het grijs zijn door een onafgebroken
wolkendek dat zich over ons uitstrekt. Om somber en depressief van te worden.
Maar wat een wonder als de wolken ineens openbreken en de zon gaat schijnen.
Dan zie je iedereen opleven. Als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan gaat ook de
hemel open. Er klinken woorden van troost en redding, er wordt uitzicht geboden.
Moge de zondagsvieringen ook een lichtpuntje bieden aan ons soms zo grijze
bestaan. (tekst naar’ In uw midden’)
Zondag 10 januari 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Doop in de Jordaan
Jesaja 40,1-11; Lucas 3, 15-22
Joost Koopmans
Schola

Zondag 17 januari 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

De Bruiloft van Kana
Jesaja 62, 1-5; Johannes 2,1-12
Wim Sleddens
Musica Sacra

Zondag 24 januari 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Is hij welkom?
Nehemia 8, 2-10; Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Frans van der Mark
Schola

Zondag 31 januari 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Zijn programma
Jeremia 1, 4-19; Lucas 4, 21-30
Dolf van der Linden
Samenzang

Zondag 7 februari 11.11 uur
Carnavalsmis
Het thema van de Carnavalsvereniging luidt: ‘Laat Lampegat stralen!’ Wij sluiten daar
in de kerk op aan met het thema: ‘Stralende stad’, en we lezen daarbij uit het
evangelie van Mattheüs hoofdstuk 5, 14-16 waar Jezus zegt: Jullie zijn het licht van de
wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt
een lamp niet aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar je zet ze op de
kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de
mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.
Omdat lang niet alle vaste kerkbezoekers naar deze mis zullen gaan, bieden we u op
de vroege zaterdagavond van 6 februari om 17.00u een ‘zondagse mis’ aan.
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Nieuws van de Werkgroep Doorstart
Op 7 december heeft de Werkgroep Doorstart vergaderd waarbij de onderstaande onderwerpen aan de orde zijn geweest.
 Er is een begin gemaakt met het formuleren van onze identiteit als
Geloofsgemeenschap Augustijnenkerk. Er zijn enkele voorbeelden van
vergelijkbare gemeenschappen beschikbaar die als model kunnen dienen.
De deelnemers van de vergadering zullen hun gedachten hierover laten
gaan en besloten is om tijdens de volgende vergadering tot verdere
concretisering te komen. U kunt als kerkbezoeker hierbij uw inbreng
leveren: zie de invulstrook op pagina 12.
 Er is gekozen voor de rechtsvorm stichting. Een deskundige gaat helpen bij
het opstellen van statuten en huishoudelijk reglement. Naast een
stichtingsbestuur zal een adviesraad in het leven worden geroepen om als
klankbord te fungeren. De adviesraad wordt gevormd uit de voorzitters van
de werkgroepen.
 Enkele leden van de Werkgroep hebben op uitnodiging een dienst
bijgewoond van de Oudkatholieke gemeenschap in Eindhoven en na afloop
gesproken met een bestuurslid. Gesprekken over eventuele samenwerking
worden voortgezet. Probleem is wel dat de beschikbare kerkruimte plaats
biedt aan slechts honderd bezoekers.
 Voorlopig gaan we er nog van uit dat we onze kerkdiensten kunnen
continueren in de Paterskerk, maar gezien het uitstel van besluitvorming
door Dela gaat de zoektocht naar locaties voor vieringen ook door.
 Als er meer duidelijkheid is omtrent de besluitvorming van Dela
organiseren we een informatiebijeenkomst voor de kerkbezoekers.
 De volgende vergadering is op 12 januari.
Carla Piscaer

Dela-plannen niet gewijzigd
In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 15 december werd melding
gemaakt van het feit dat conferentiecentrum Kapellerput heeft afgehaakt als
partner van Dela bij de besprekingen rond de herbestemming van de
Augustijnenkerk en aanpalende gebouwen. Het artikel vestigde de indruk dat de
plannen van Dela hiermee op losse schroeven kwamen te staan. Desgevraagd
liet pater Louis Mulder ons weten dat er door het terugtrekken van Kapellerput
geen wijzigingen of vertragingen in de plannen zullen optreden.
Redactie Kerk-Krant
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Provinciaal pater Paul Clement ernstig ziek
Zoals velen van u reeds vernomen hebben, is onze provinciaal pater Paul Clement
ernstig ziek. Na uitgebreide onderzoeken is bij Paul een snelgroeiende vorm van
lymfeklierkanker geconstateerd. Inmiddels is gestart met een chemokuur maar
het is onzeker of deze behandeling resultaat zal hebben.
Wij kunnen niets anders doen dan Paul kracht en sterkte toewensen en bidden
om Gods bijstand in deze moeilijke tijd. Moeilijk allereerst voor hem, maar ook
voor de augustijnse gemeenschap. De bestuursleden Gerard van Hoof, Pierre
Stikkelbroeck, Joop Smit en ik zullen proberen in de geest van Paul de lopende
zaken in onze provincie zo goed mogelijk te behartigen. Het is daarom ook dat ik
vanuit Voorhout weer terug verhuisd ben naar Eindhoven.
Louis Mulder OSA, vicaris-provinciaal

De producten voor de maand januari zijn PASTA en RIJST
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Opbrengst Adventsactie
De adventsactie voor het Nijmeegs Instituut voor Missiologie heeft € 540
opgebracht. Dat is € 1000 minder dan de actie van vorig jaar opleverde die
bestemd was voor de vluchtelingen in de Orangerie. Het is duidelijk dat dit doel
onze emoties meer aansprak dan de inzameling voor een wetenschappelijk
instituut. Desalniettemin zal het instituut blij zijn met onze gift!

De opstelling voor de
Advents-actie achter in
onze kerk.
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Krijgt Augustinus de eer die hem toekomt?
Het kamerdebat over de zogenaamde Teeven-deal op 16 december jongstleden
begon met een bijdrage van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie waarin hij
Augustinus citeerde: “Wat is nog het verschil tussen de staat en een roversbende
als de overheid niet is onderworpen aan de wet?” Het verslag in “de Volkskrant”
over dit debat deed voorkomen of de uitspraak van Segers zelf was. Eén van de
redacteuren van de “Kerk-Krant” ging vervolgens in debat om Augustinus in dit
verband de eer te geven die hem toekwam. Onderstaand de schriftelijke discussie
tussen “de Volkskrant” en de “Kerk-Krant” .

De twee hoofdrolspelers

Geachte redactie,
U doet in het hoofdartikel van 17 december over het kamerdebat over
waarheidsvinding zelf de waarheid geweld aan. U laat kamerlid Segers zeggen
“Wat is nog het verschil tussen de staat en een roversbende als de overheid niet is
onderworpen aan de wet”. U laat weg wat Segers er achteraan zei, namelijk dat
hij deze uitspraak aan Augustinus ontleende. U zou zowel Segers als Augustinus
de eer geven die hun toekomt door dit te rectificeren.
Geachte Heer,
Dank voor uw bericht.
Eerlijk gezegd geldt voor alle citaten in dit stuk, en in vrijwel al onze stukken, dat
ze in de uitgesproken vorm omringd werden door oneindig veel meer zinnen,
verwijzingen, uitbreidingen, enz. Wie een 7-uur durend debat moet inkorten tot
een stukje van 500 woorden, ontkomt niet aan zeer robuust snoeiwerk. Voor de
citaten van Buma, Klaver en Van der Staaij geldt dat in nog heviger mate. Dat is
helaas zoals een krant tot stand komt: schrijven is schrappen. De kunst is nou
juist om dat te doen zónder de waarheid geweld aan te doen. Dat gaat soms fout,
maar ik meen dat het in dit geval vrij keurig is gelukt. Niettemin dank voor uw
kritische blik.
Geachte redactie
Dank voor uw uitvoerige antwoord. Ondanks het feit dat ik veel begrip heb voor
het robuuste snoeiwerk, ben ik van mening dat het onderhavige geval toch een
wat andere dimensie heeft. Een citaat uit de vierde eeuw doen voorkomen als een
uitspraak die door een hedendaagse politicus verzonnen is, vind ik in de buurt
komen van geschiedvervalsing.
Geachte Heer,
Zo was het zeker niet bedoeld. De volgende keer krijgt Augustinus de eer die hem
toekomt!
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Augustijns erfgoed beschikbaar voor geïnteresseerden
Als u via de deur links vooraan de kerk verlaat, dan ziet u onderstaande vitrinekast
staan waarin enkele voorwerpen van het augustijns erfgoed zijn uitgestald. Het
betreft beelden, kruizen en nog enkele andere objecten die afkomstig zijn uit
kloosters en kerken die voorheen aan de augustijnen waren toevertrouwd. Indien u
belangstelling heeft voor een of meerdere van deze twaalf voorwerpen, kunt u er
een bod op uitbrengen. U gelieve dan een briefje met uw naam, uw
telefoonnummer, het nummer van het gewenste object en het bedrag dat u biedt
in het offerblok dat naast de kast staat te deponeren. Te zijner tijd zal deze doos
van Pandora worden geopend. Met de hoogste bieders zal dan contact worden
opgenomen over de verdere afwikkeling.

Verzoek aan de lezers
De Beheercommissie wil graag het adressenbestand van alle vrijwilligers en alle
leden van de Augustijnenkerk-gemeenschap actueel houden. Zou u zo vriendelijk
willen zijn om bij wijziging van uw woon- en/of e-mailadres een berichtje te sturen
naar cjm.piscaer@gmail.com
De redactie van de Kerk-Krant heeft voor haar digitale abonnees een soortgelijk
verzoek. Gelieve bij verandering van e-mailadres een berichtje te sturen naar
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
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LEKENPRAAT VI
En zo is weer een nieuw jaar begonnen. Een heel speciaal jaar voor onze
kerkgemeenschap met veel onzekerheid over komende ontwikkelingen. En
omdat ik niet over een glazen bol beschik, lijkt het me verstandiger in plaats
van vooruit, toch nog even achterom te kijken.
Tegen het einde van het jaar, als de bladeren vallen zijn mensen altijd al
geneigd terug te zien naar wat ooit was. Katholieken hebben hun feestdag
van Allerzielen, waar de gedachten uitgaan naar onze dierbare gestorven
familieleden en anderen die een belangrijke rol speelden in ons leven. Op de
Britse eilanden bestaat nog een andere traditie. Op de zondag die het dichtst
ligt bij 11 november wordt daar een enigszins met onze 4 mei viering
vergelijkbare herdenking gehouden, die populair gezegd bekend staat als
Poppy day. Oftewel de terugblik op de Eerste Wereldoorlog, daar de Great
War genoemd. Het was de oorlog die een einde zou maken aan alle oorlogen.
Zo dacht men toen.

De ene partij vocht “met God aan onze zijde” en de ander met het motto
“God zij met ons”. Inmiddels zijn we zo’n honderd jaar verder en weten we
dat er geen einde is gemaakt aan alle oorlogen. Integendeel. In een
zwartgallige bui kan een mens wanhopig worden van de gedachte dat jaar in
jaar uit ergens ter wereld getracht wordt conflicten op te lossen met gebruik
van wapens. Terwijl ieder mens toch stil wordt tijdens een bezoek aan Ieper,
Margraten, of welk ander oorlogskerkhof ook. Om daar te ervaren tot welke
gruwelen oorlogswaanzin altijd heeft geleid. Hoe groot het verschil van
inzicht tussen mensen ook is, wapens kunnen nooit de oplossing zijn om
nader tot elkaar te komen.
Na de maand november volgt het eind van het kalenderjaar. Eind december,
zowat midden in het duister van de langste nacht, vieren we dan Kerstmis.
Voor gelovigen is het de geboorte van Christus. De redder van de wereld.
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Wij allemaal ontsteken licht, branden kaarsjes en voorzien elkaar van
vredeswensen. Christenen volgen het gebod “heb uw naaste lief gelijk uzelf”.
Niet religieus georiënteerden streven eigenlijk naar exact hetzelfde. Alleen heet
het dan “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.
Maar Kerstmis is ook alweer voorbij en dus wordt het tijd te stoppen met
achterom zien. En omdat de komende weken of maanden besproken gaat
worden hoe precies de identiteit van onze gemeenschap het best valt te
omschrijven, kan een slotopmerking hier misschien een minuscuul steentje
daartoe bijdragen. Waarom komen zoveel ontheemde kerkgangers, na sluiting
van hun voormalige parochiekerk, op hun zoektocht naar een andere
geloofsgemeenschap bij onze Augustijnenkerk uit? Ik mag niet namens al die
anderen spreken en hou het dus maar bij mezelf; wellicht is de reden dat
geloven in dogma’s hier geen heilig moeten is en dat twijfelen als menselijk
gezien wordt. En hoe paradoxaal het ook moge klinken, is ruimte geven voor
twijfel niet de manier waarop geloof in iets zich kan verdiepen?
Gert Dirksen

Uitnodiging mini-symposium
De Werkgroep Kloosterspiritualiteit, waarin ook het Augustijns Centrum de
Boskapel en de Augustijnenkerk in Eindhoven participeren, organiseert een
mini-symposium over het onderwerp Tradere, het doorgeven van je eigen
charisma, met hierbij de vraag: ‘vanuit welke bron leven wij’.
Dit minisymposium vindt plaats in de Boskapel te Nijmegen.
Vandaag de dag vraagt christen-zijn een bewuste keuze. Religieuzen en leken
hebben elkaar met het oog op de toekomst meer dan ooit nodig voor
wederzijdse inspiratie. Het gaat hierbij vooral om het uitdragen van je eigen
verlangen; naar de mening van de werkgroep Kloosterspiritualiteit ligt dit
verlangen bij religieuzen en mensen van een geloofsgemeenschap dichter bij
elkaar dan je zou denken.
Het mini-symposium ‘Leef met lef, Hem achterna’ vindt plaats op
vrijdagmiddag 5 februari van 13.00-17.00 uur in de Boskapel, Graafseweg
276 in Nijmegen.
De toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk, vóór 28 januari,
via kloosterspiritualiteit@gmail.com.
Ook de volledige folder van het mini-symposium is op dit e-mailadres op te
vragen. Aanmelding is ook mogelijk rechtstreeks bij Annemieke Pacilly of u
kunt nog eerst Joost Koopmans bellen voor nadere informatie (0653362781).
Graag tot ziens op 5 februari in de Boskapel.
Annemieke Pacilly
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Terugblik op Kerstmis 2015
De jongerengroep heeft wederom de eucharistieviering van kerstavond, met de titel
‘Welkom zachte kracht’ mee voorbereid. We proberen telkens om interactie met de
kerkbezoekers tot stand te brengen. Deze keer hebben we daarvoor kerststerren
gebruikt, waarop mensen uit de gemeenschap konden schrijven wat hun goddelijk
licht is. Sterren met mooie woorden als waakzaamheid, zorgzaamheid, geborgenheid, een luisterend oor, liefde etcetera werden in de kerstboom opgehangen.
Met het kerstthema ‘Ieder jaar wordt onze hoop herboren’ zijn we aan de slag gegaan. We begonnen onze
voorbereiding, onder leiding van Joost Koopmans, met de
ontleding van het evangelieverhaal (Lucas 2, 1-14). Wat
ons vooral aansprak is dat God wordt geboren in een
weerloos kind, een teken van Gods onvoorwaardelijke
liefde voor de mens. En dat de geboorte van Jezus het
eerst verkondigd wordt aan de weerloze mensen van die
tijd: de herders. Ook onze kerk is weerloos geworden: van
een machtig bolwerk naar een herberg. Volgend jaar zijn
we zelf misschien ook wel dakloos door de kerksluiting.
Maar de zachte krachten zullen overwinnen, een stal kan
ook een godshuis zijn. De Augustijnenkerk staat op een
keerpunt en de geboorte van Christus is dat ook. We luiden met Kerst een nieuw
begin in.
Wij vroegen ons af waar wij zelf weerloze mensen zijn en hebben voortgeborduurd
op die weerloosheid in onze voorbeden. Tijdens het ontsteken van de kaarsen zong
José het lied ‘The First Noël’. En we zingen hier van the First Noël, en van een kind
in een donkere stal. Ieder jaar wordt onze hoop geboren, dat ’t hier ooit nog beter
worden zal. Om bij ons thema te blijven, deelden we na de viering sterrenkoekjes
uit aan de naar schatting 400 aanwezigen. En een foldertje over onze groep. Er
zaten veel jongeren in de kerk, hopelijk hebben we er enkelen weten te inspireren
om zich ook in te gaan zetten voor deze gemeenschap.
Om het nieuwe jaar in te
luiden houden we op zondag 10 januari, direct na de
eucharistieviering van 10
uur, een koffiebijeenkomst
die open staat voor alle
kerkbezoekers die zich nog
jong
voelen.
Op
deze
ochtend kunnen we elkaar
ontmoeten en met elkaar
van gedachten wisselen
over hoe wij ook in 2016
zichtbaar kunnen zijn in de
Paterskerk.
Namens de jongerengroep, Linda Derksen
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
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, medewerkerTitus Brandsma Instituut. Datum en tijd:
woensdag 27 januari, 19.30u.- 21.15u. Plaats: Groene Zaal, Klooster Mariënhage.
Info: elzen17@xs4all.nl of tel. 0497-572804

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: 5
februari 2016. 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

Lezing: Klaas Hendrikse 'Geloven in een God die niet bestaat.'

We laten ons door Klaas Hendrikse aan de hand nemen om het atheïsme te verkennen en de (on)
mogelijkheid van het bestaan van een Christelijke God te ontdekken. 'Je hoeft niet te geloven dat
God bestaat om in God te kunnen geloven'.
Inleider: Arie v.d. Zon. Datum en tijd: woensdag 2 februari, 19.30-21.30. Plaats: Groene Zaal,
Klooster Mariënhage. Kosten: € 7,-. Informatie: elzen17@xs4all.nl of tel.0497-572804

Film en spiritualiteit: Boyhood

Woensdagavond 20 januari. Over deze film: Deze film volgt het opgroeien tot volwassene van de
jongen Mason. Het is een prachtig boeiend verhaal van een opgroeiende jongen, over de relatie met
zijn ouders en stiefouders, zijn vrienden en het vormen van zijn eigen identiteit.
Tijd en plaats: 19.30-22.00, Groene zaal. Kosten : € 4,- . Informatie: Jacques de Klerk,
jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137.

Voortzetting Leerhuis Luther
De lezingencyclus over Luther door Martien van den Nieuwenhuizen zal in februari worden
voortgezet met vier nieuwe lezingen. De eerste lezing zal plaatsvinden op 15 februari. De overige
data zullen in de volgende aflevering van de Kerk-Krant worden gepubliceerd.

Wies Kleene
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De KERK-KRANT in 2016
In onderstaand schema kunt u zien wanneer de krant in 2016
zal verschijnen en tot welke data u kopij kunt aanleveren
Sluiting kopij inleveren
vrijdag 1 januari 2016

Verschijningsdatum
zondag 10 januari 2016

vrijdag 29 januari 2016

zaterdag 6 februari 2016

vrijdag 26 februari 2016

zondag 6 maart 2016

vrijdag 25 maart 2016

zondag 3 april 2016

vrijdag 22 april 2016

zondag 1 mei 2016

vrijdag 27 mei 2016

zondag 5 juni 2016

vrijdag 19 augustus 2016

zondag 28 augustus 2016

vrijdag 23 september 2016

zondag 2 oktober 2016

vrijdag 28 oktober 2016

zondag 6 november 2016

vrijdag 25 november 2016

zondag 4 december 2016

INVULFORMULIER
In verband met onze toekomst als geloofsgemeenschap is de Commissie
Doorstart bezig met de formulering van onze eigen identiteit. Waarom komen
wij naar de Augustijnenkerk? Wij willen u/jou graag betrekken bij die
formulering. Geef daarom hieronder antwoord op de volgende vraag:
Wat is nu zó specifiek voor onze gemeenschap dat je het wilt meenemen
naar een andere locatie/gehandhaafd wilt zien als de augustijnen niet
meer de eerst verantwoordelijken zijn?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
U kunt dit formulier deponeren in de bus die achter in de kerk staat.
Bedankt!
12

