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BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

We staan weer aan het begin van de Veertigdagentijd, voorheen de 

Vasten genoemd. Veertig dagen die de veertigjarige tocht door de 
woestijn symboliseren. Veertig dagen van bezinning en verwachting als 

voorbereiding op Pasen, het belangrijkste moment van het kerkelijk jaar. 
In de liturgie luisteren we naar de profeten die ons vermanen. Ook in onze 

tijd zijn er verkondigers, ware en valse. Laten we naar de wijsheden van 

de oudtestamentische profeten luisteren en de goede keuze maken uit de 
hedendaagse zieners. 

 

 
 

In deze Kerk-Krant treft u weer veel interessants aan: een vraaggesprek 

met Carla Piscaer over wat haar beweegt, een beschouwing van de twee 
voortrekkers van de Doorstartcommissie, een bloemlezing uit uw reacties 

op de vraag over de identiteit van de Augustijnenkerk, een nieuwe 
aflevering van Lekenpraat, een bespreking van een nieuw boek van 

Anselm Grün, een artikel over paus Franciscus die de Kerk in beweging 
brengt, nog een keer Augustinus en de roversbende en een bericht over 

het aardse slijk: het financiële reilen en zeilen van onze gemeenschap.    
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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 
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 maart 

Sluitingsdatum voor kopij is 26 februari. 

 
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 FEBRUARI 2016 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Aswoensdag 10 februari 12.00 uur  Openen van de Veertigdagentijd 

We vieren de Eucharistie en ontvangen het Askruisje als teken van inkeer. 12.00 uur 
lijkt ons, ook voor de Carnavalsvierders, een mooie tijd. 
  

Zondag 14 februari 10.00 uur 1e Zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: ‘Beproeving’ 

Lezingen: Deuteronomium 26, 4-10; Lucas 4, 1-13 

Voorganger: Dolf van der Linden 

Koor: Samenzang 

  

Zondag 21 februari 10.00 uur 2e Zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: ‘Kracht tot verandering’ 

Lezingen: Genesis 15, 5-18; Lucas 9, 28-36 

Voorganger: Piet Stikkelbroeck 

Koor: Musica Sacra 

  

Zondag 28 februari 10.00 uur 3e Zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: ‘Kijken met de ogen van barmhartigheid’ 

Lezingen: Exodus 3, 1-15; Lucas 13, 1-9 

Voorganger: Joost Koopmans 

Koor: Schola 

  

Zondag 6 maart 10.00 uur 4e Zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: ‘De verloren zoon en de barmhartige vader’ 

Lezingen: Jozua 5, 9-12; Lucas 15, 1-32 

Voorganger: Wim Sleddens 

Koor: Musica Sacra 

  

NB: Zondag 14 februari 17.00 uur Gregoriaanse Vesperviering 

 

Veertigdagentijd in het jaar van de barmhartigheid 
 

Kent u de werken van barmhartigheid? Ze vinden hun oorsprong in Jezus’ 
uitspraken in Matteüs 25, 35-36, waar hij zegt: Ik had honger en jullie hebben mij 

te eten geven (1); ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven (2); ik was 
vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen (3); ik was naakt en jullie hebben mij 

gekleed (4); ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien (5); ik zat in de 
gevangenis en jullie kwamen naar me toe(6). Aan de zes hier genoemde goede 

werken werd later in de middeleeuwen een zevende toegevoegd: de doden 
begraven. Ook nu nog vormen deze zeven werken van barmhartigheid de leidraad 

van ons christelijk handelen. Je zou kunnen zeggen: hieraan herken je de christen, 

in zijn zorg voor de ander, zijn naaste. In deze veertigdagentijd willen we, 
vanwege het jaar van de barmhartigheid, stilstaan bij deze werken via de liturgie, 

een bezinningsavond en de vastenactie. Zie de aankondigingen op pagina 4 en 8. 
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Bezinning 
 

Dinsdagavond 1 maart 

19.30 uur Groene Zaal 
Bezinningsavond rond het jaar van de 

barmhartigheid door stadsdiaken Rob Kosterman 

  
Veertigdagenkalender Eindhoven 2016 

Deze wordt dagelijks, van Aswoensdag tot en met de Goede Week, naar belangstellen-

den opgestuurd. Even een berichtje naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl en je ontvangt 
meditaties over de zeven werken van barmhartigheid. De indeling is als volgt: 
10-13 februari De geestelijke werken van barmhartigheid door pastor Norbert 

Schallenberg 
15-20 februari De zieken bezoeken, door Ine Geven 
22-27 februari De gevangenen bezoeken, door Joost Koopmans, rector van de 

Augustijnenkerk 
29 febr.-5 mrt. De naakten kleden, door Paul Geelen, pastor Sint Jorisparochie 
7-12 maart De hongerigen te eten geven, door Rob Kosterman, stadsdiaken 
14-19-maart De vreemdelingen opnemen, door zusters van de Hoogstraat-

gemeenschap 
21-16 maart De doden begraven, door Ans Schellekens 

 

 

 

Vanuit de Commissie Doorstart 
 

Onze kerkgemeenschap was ‘nieuws’ in het Eindhovens Dagblad van de 
afgelopen weken. We hebben getracht zo goed mogelijk aan te geven wat de 

reden is van onze ‘doorstart’ en hoe we hiermee verder gaan. Het is jammer dat 
de krant onze bedoelingen in het licht plaatste van oppositie voeren tegen het 

bisdom. Daar is het ons niet om te doen; het gaat ons om onze spirituele 
dimensie in het geheel van de kerk: de kerk moet pluriform zijn, plaats bieden 

aan vele vormen van spiritualiteit en zo ruimte bieden aan velen. 
 

Wij hebben de kerkbezoekers gevraagd mee te denken over ‘wat zij graag mee 

willen nemen na sluiting van onze kerk’. Nog steeds dwarrelen er reacties binnen 
en van de tot nu toe ontvangen berichten heeft Linda Derksen een bloemlezing 

gemaakt (zie pagina 12). Wij danken onze kerkbezoekers voor de ingevulde 
formulieren; wat ons treft is de gelijkgezindheid in de antwoorden, namelijk dat 

traditie en vernieuwing belangrijk worden geacht en dit worden dan ook de 
voornaamste punten in het definiëren van onze identiteit. 

 
Vanuit de werkgroep valt verder te melden dat we binnenkort een gesprek 

hebben met Dela omtrent hun plannen met de kerk en dat we ook weer contact 
hebben met de Oudkatholieke kerk van Eindhoven en met het bestuur van 

Glorieux. Ook zijn we in gesprek met de broeders van Eikenburg. 
 

Joost Koopmans OSA en Carla Piscaer 
 
 

mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl
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Financieel overzicht van de Augustijnenkerk 

over het jaar 2015 
 

Onderstaand treft u de cijfers over het jaar 2015 van de Augustijnenkerk aan. 

Ter vergelijking zijn tevens de getallen van 2014 afgebeeld. Alle bedragen zijn in 

Euro’s. 
 

In vergelijking met 2014 is de uitkomst van 2015 circa € 20.000 beter (een 
positief saldo van € 18.586 ten opzichte van een negatief saldo van € 1.159). De 

belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat de inkomsten in 2015 bijna € 8.000 
hoger waren vooral door ontvangen vergoedingen voor het gebruik van de kerk 

door derden en dat de kosten ongeveer € 12.000 lager waren, voornamelijk door 
lagere onderhoudskosten. 

 

Namens de beheercommissie bedank ik alle mensen die in het afgelopen jaar een 
bijdrage hebben gegeven aan onze Augustijnenkerk. 

 
 

 
Fons Roels, penningmeester 

  
 

BATEN 2015 2014 LASTEN 2015 2014

Kerkbijdragen 17.948 16.662 Kosten Eredienst 5.645 3.825

Collecten/Kaarsen/Giften 28.293 28.560 Kosten orgel 7.229 9.313

Misintenties 2.105 1.450 Kosten koren 2.787 1.434

Uitvaarten 4.080 4.625 Kosten pastoraal werk 3.289 5.599

Huwelijken 200 740 Kosten speciale diensten 481 1.385

Overige inkomsten 9.467 2.259 Kosten klokken en gebouw 3.870 10.087

Kosten energie en belast. 9.678 12.433

Kosten verzekeringen 10.529 10.770

Kosten overig 606

OVERSCHOT 18.586

TEKORT 1.159

TOTAAL 62.094 55.454 TOTAAL 62.094 55.454

 

Het product voor de maand februari: groente in blik of pot. 
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Vraaggesprek met Carla Piscaer 
 

Al vele jaren zet Carla Piscaer zich in voor de gemeenschap van de 

Augustijnenkerk. Eerst in de redactie van het kerkblad dat in 2000 in het leven 
werd geroepen, vervolgens in het bestuur van het samenwerkingsverband met 

de St. Catharinaparochie en vanaf 2012 is ze de stuwende kracht naast Joost 

Koopmans in de Beheercommissie en de Doorstartcommissie. In het 
parochieblad van de voormalige Binnenstadparochie Eindhoven verscheen in 

2006 al eens een geschreven portret van haar. Gezien haar grote 
betrokkenheid en het vele werk dat zij verzet, is er voldoende aanleiding om na 

tien jaar en sterk gewijzigde kerkelijke omstandigheden, opnieuw een 
vraaggesprek met haar te hebben. 
 

 

Kun je iets vertellen over het 

gezin waaruit je komt? 
Ik ben in Rotterdam geboren als 

kind van liberaal-katholieke 
ouders. Ons gezin telde acht 

kinderen en ik was de oudste. 
Mijn vader was hoofd van de 

afdeling uniformen en maatkle-
ding bij Peek & Cloppenburg. In 

materieel opzicht raakten mijn 
ouders door het bombardement 

van 1940 alles kwijt, net zoals 
zoveel mensen die destijds in het 

centrum van Rotterdam woonden. 

Maar het heeft geen negatieve invloed gehad op de manier waarop ze ons later 

hebben opgevoed, want het waren geen mensen om bij de pakken neer te 
zitten. Mijn moeder was in menig opzicht een goed voorbeeld voor mij en ook 

met mijn vader heb ik enkele karaktertrekken gemeen. Hij kon zich als kritisch 
katholiek bijvoorbeeld zeer opwinden over de soms arbitraire gang van zaken 

binnen de Vincentiusvereniging. Zo kon hij het wel degelijk appreciëren dat zijn 
oudste dochter iets van zijn soms recalcitrante karakter bleek te hebben geërfd. 

   
In het eerder genoemde interview vertelde Carla uitvoerig over haar jeugd en 

het toenmalige min of meer dwangmatige katholieke klimaat waaraan zij zich 
ontworstelde. Voor vele tijdgenoten is die beleving de aanleiding geweest om 

geloof en Kerk vaarwel te zeggen. Carla is hierop een uitzondering.  

Kun je ons iets vertellen over je ontwikkelingsgang daarin? Hoe komt het, dat 
je ondanks deze ervaringen Kerk en geloof hebt vastgehouden en dat je je daar 

nu zelfs zo voor inzet?  
Dat niet afhaken heeft wel enige uitleg nodig. Het heeft zeker te maken met 

mijn ouders en mijn karakter. Dankzij de ruimte die mijn ouders mij gaven, kon 
ik mij ook al vroeg verzetten. Dat gevoegd bij het vermogen om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen het instituut Kerk en het geloof, heeft ertoe geleid 
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dat ik me juist niet van het geloof wilde afkeren. Geloven in iets meer dan het 
“hier” is voor mij wezenlijk. Als we het hiermee moeten doen, is het een tamelijk 

mislukte schepping. Geloof is voor mij ook geloven in betere verhoudingen tussen 

mensen, iets voor elkaar doen en zo een betere leefomgeving creëren. In 
moeilijke situaties kan “geloof” ook een goede steun betekenen. Dat heb ik zelf 

ervaren in moeilijke perioden.   
 

Op ons verzoek vertelt Carla over haar carrière. Zij is op allerlei terrein werkzaam 
geweest waarbij ze zich door diverse studies steeds verder ontwikkelde. Zo was er 

op haar 46e nog de voltooiing van een HBO-studie bedrijfseconomie. In 
vogelvlucht komen langs, een studie kunstgeschiedenis bij de conservator van 

Boymans van Beuningen in Rotterdam, enkele jaren ANWB en een 
advocatenkantoor in Rotterdam. Dan volgt verhuizing naar het Brabantse Heeze, 

waar ze, met twee kleine kinderen, zich moest aanpassen aan een andere 
mentaliteit. Tien jaar werkte ze als secretaresse-administratrice bij een architect. 

Ook volgde nog een staffunctie bij een koepel van woningbouwverenigingen. 
Daarna werd ze secretaris van de Raad van Bestuur van de 

accountantsorganisatie BDO die ze heeft zien groeien van een paar honderd tot 

een paar duizend employees. Daarnaast deed ze veel bestuurlijk werk, ervaringen 
die ze nu meeneemt om de transitie van Augustijnenkerk naar lekenorganisatie 

vooruit te helpen. 
 

Hoe ben je vanuit Heeze bij de augustijnen terecht gekomen? 
Aanvankelijk was ik actief in de parochie in Heeze, toen pastoor Somers daar de 

scepter zwaaide. Daarna kwamen er echter opvolgers met opvattingen waar ik me 
absoluut niet in kon vinden. Dus ging ik de weg die velen na mij ook 

bewandelden. Naar de Augustijnenkerk waar ik me wel thuis voelde. Wat ik 
duidelijk ervaren heb is een verschil tussen wereldheren en leden van 

kloosterordes waarbij de laatsten het makkelijker maken te komen tot verdieping. 
Augustijnen zijn erudieter. Bij hen was het klimaat zo dat ik al heel snel net zo 

actief was als vele jaren eerder in de Heezer parochie. Ik maakte deel uit van het 
bestuur dat probeerde de Binnenstadparochie van de grond te krijgen, de 

combinatie van Catharinakerk en Augustijnenkerk. Toen die samenwerking niet 

doorging, kwam enkele jaren geleden Joost Koopmans naar Eindhoven en was er 
een nieuwe uitdaging waar ik ja tegen zei. 
 

Uit een korte google-speurtocht blijkt dat je naast de Augustijnenkerk betrokken 

bent geweest bij het bestuur van de hockeyclub Heeze, momenteel bij 

Seniorenbelangen Heeze-Leende-Sterksel, bij de Mariënhage-dialogen, bij 
Alzheimer Nederland. Allemaal maatschappelijke doelen. Wat inspireert je om al 

dit werk te doen? 
Inspiratie komt bij mij vooral voort uit nieuwsgierigheid. Ik verdiep me graag in 

sociale ontwikkelingen en wil iets kunnen betekenen voor mijn omgeving, in de 
Kerk en daarbuiten. Ook  heb ik de innerlijke behoefte om gebruik te maken van 

de talenten die ik heb meegekregen.  
 

We stellen vast dat stilzitten niet Carla’s hobby is. Op onze vraag of ze wel eens 

tijd heeft voor rust, voor een boek of voor een vakantie laat ze ons weten dat we 
ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Ondanks haar perfectionistische 
inslag, kan ze toch al deze zaken doen omdat ze naar eigen zeggen weinig slaap 
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nodig heeft, beschikt over veel energie en over een goede gezondheid. Zo houdt 
ze nog voldoende tijd over voor sport en om te lezen. Op onze suggestie of ze 

wellicht ook nog ooit hoogleraar timemanagement zou kunnen worden, heeft ze 

als weerwoord: “organiseren is mijn vak, ik kan het en ik vind het leuk.” Toch 
volgt er een kleine restrictie. Nadat ze vorig jaar voelde dat de optelsom van dit 

alles haar fysiek parten dreigde te gaan spelen, leerde ze eindelijk ook eens nee te 
zeggen op een verzoek. Vandaar dat ze dit jaar bij Alzheimer en bij 

Seniorenbelangen gaat afbouwen. Er komt namelijk ook mantelzorg in grotere 
mate in haar drukke bestaan en Carla wil een grote rol blijven spelen dichtbij huis 

en haar familie. De band tussen alle acht nog in leven zijnde broers en zussen is, 
na de dood van hun ouders, zeer hecht gebleven en daar wil ze veel tijd aan 

kunnen besteden. Zo ook aan haar gezin met vier kinderen en vijf kleinkinderen. 
 

Je speelt een belangrijke voortrekkersrol in de Werkgroep Doorstart. Wat maakt 
dat je gelooft in een toekomst van deze gemeenschap nadat de augustijnen zich 

teruggetrokken hebben?  
Carla denkt dat er zeker een jaar nodig zal zijn om de overgang naar een 

lekengemeenschap op poten te zetten. Maar ze is optimistisch dat een en ander 

gaat lukken. Omdat de kerk door de komst van Joost Koopmans is veranderd van 
een consumerende in een participerende gemeenschap, die in een “flow” is 

geraakt en bloeit. Ze is vastbesloten de uitdaging aan te nemen om met de 
Werkgroep Doorstart –voorlopig met steun van Joost en enkele andere paters- te 

kijken wat met deze gemeenschap bereikt kan worden. Het past in de Augustijnse 
spiritualiteit om te zoeken naar nieuwe wegen en verder kijken dan pakweg de 

eerstkomende 5 jaar is toch niet reëel. Maar het proberen moet, want er is in het 
leven meer dan consumeren en de kerk is toch de plek om heen te gaan als de 

behoefte aan meer zich voor doet. 
 

Gert Dirksen en Frans Savelkouls 
 
 Vastenactie 
 

Een inzameling voor het kwaliteitencentrum van de stichting Ervaring die Staat 
ter ondersteuning van dak- en thuislozen in Eindhoven. 

 

De solidariteitsgroep heeft in de vergadering van 4 januari een keuze gemaakt voor de 
vastenactie. Het betreft de stichting Ervaring die Staat. Els Keet, initiator en coördinator 
van het project, vertelt zij hoe ze tijdens haar vijfjarig verblijf in Afrika geleerd heeft om 

vanuit denken, handelen en levensvragen van de mensen zelf te werken. Mensen kunnen 
in potentie veel. Ze hebben andere codes en een andere solidariteit. Dat vraagt van 

begeleiders een ‘omgekeerd denken en handelen’, namelijk vanuit de levensvragen van de 
mensen zelf. Je ondersteunt en helpt hen bij het waar maken van hun dromen en het 
ontwikkelen van talenten in hun eigen tempo. Drie avonden per week wordt er in het 

centrum gekookt. Els, Corrie en Ket van de solidariteitsgroep hebben er onlangs een 
heerlijke maaltijd gebruikt, samen met mensen die er voor elkaar zijn en de anderen in 

hun wezen laten. Op 28 februari zal er bij de koffie na de viering meer uitleg gegeven 
worden over dit project door mensen van de Stichting. Daarna kunnen wij schriftelijke 
vragen stellen aan de bezoekers van het kwaliteitencentrum, die ze dan één week later, op 

zondag 6 maart, via tafelgesprekken, zullen beantwoorden. Voor meer informatie over dit 
project zie: ervaringdiestaat.nl 

 
Namens de solidariteitsgroep: Ket Visbeek  
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Augustinus en de roversbende 
 

In onze vorige editie berichtten wij over de discussie tussen de redacties van 

de Volkskrant en de Kerk-Krant over een citaat van Augustinus. Naar 
aanleiding hiervan ontvingen wij een reactie van Chris Dijkhuis, lid van de 

Boskapel-gemeenschap in Nijmegen. Hij is bezig met het toegankelijk maken 
van het complexe en omvangrijke werk De civitate Dei van Augustinus. 

Hieronder zijn vertaling van het kleine hoofdstuk vier van het vierde van de 52 

boeken. 
 

 
Chris Dijkhuis 

Twee kanttekeningen bij de woorden van Gert-Jan 

Segers: 
* Augustinus heeft het niet over 'de staat', 

maar over ‘koninkrijken'. 

* Augustinus spreekt niet over 'de wet', maar 

over 'gerechtigheid': 'iustitia' is een ruimer 

begrip dan 'lex'/'leges'. 

 

Koninkrijken zonder gerechtigheid lijken op 

roversbendes  
(uit De civitate Dei, Boek IV, 4 van Aurelius Augustinus) 

 
Als er geen gerechtigheid meer bestaat, waarin verschillen koninkrijken dan 
van grote roversbendes? Waarin verschillen roversbendes overigens van 

kleine koninkrijken? Een bende is ook een groep mensen, de hoofdman 
maakt er de dienst uit, saamhorigheid is het bindende element en de buit 

wordt verdeeld volgens een afspraak waarover men het eens is. En als door 
toeloop van gespuis het stel in aantal zo groot wordt dat het gebieden bezet 

houdt, daar een hoofdkwartier vestigt, steden inneemt en de bevolking aan 
zich onderwerpt, dan eigent het zich nogal onmiskenbaar de aanduiding 

‘rijk’ toe. Die aanduiding krijgt het alom niet omdat de expansiedrift is 
verdwenen, maar omdat er straffeloosheid bijgekomen is.  

Een gevangengenomen zeerover kwam werkelijk met een geestig en raak 

antwoord aan Alexander de Grote. Toen de koning de man namelijk vroeg 
wat hem bezielde om de zee onveilig te maken, antwoordde hij zonder een 

blad voor de mond te nemen en vanuit de hoogte: “Precies wat u bezielt 
met de hele wereld te doen! Maar omdat ik het met een scheepje doe, ben 

ik een piraat, maar u met uw grote vloot een potentaat.”1) 
 

1) Cicero, De re publica III, 14,24 
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Kerk in beweging, dankzij paus Franciscus 

 
 

 

Opvallend is dat in deze tijd, nu zoveel 

kerken helaas gesloten moeten worden, paus 
Franciscus juist een deur heeft geopend. Dat 

deed hij op 8 december van het vorig jaar 
toen hij de Porta Sancta, de heilige deur, van 

de Sint Pieter opende en daarmee ook het 
Jaar van de Barmhartigheid liet beginnen. De 

paus zei bij die gelegenheid: Barmhartigheid 
is het voornaamste fundament van de Kerk. 

De geloofwaardigheid van de Kerk blijkt uit 
de barmhartige liefde en compassie die zij 

betoont. Zodoende krijgt de diaconie in onze 
Kerk een geweldige impuls om dit 

belangrijke werk vanuit een christelijke 

levenshouding in de praktijk te brengen. 
 

In Nederland leven een miljoen mensen on-
der de armoedegrens. Daar is veel hulp voor 
nodig. Maar ook sociale cohesie is nodig.  

Mensen uit hun isolement halen. De ander laten voelen dat hij er toe doet. De 

paus spoort aan zowel materieel als spiritueel de ander nabij te zijn. 
Ook door het laten verschijnen van de encycliek Laudato Si heeft de paus 

beweging gebracht in ons omgaan met de schepping en de natuur. Door zijn 
manier van spreken en door zijn manier van doen, verwarmt hij de harten van 

velen. Door hem stijgt de Kerk ook weer in achting bij velen die niet 
godsdienstig zijn. Deze paus laat zien dat het in de Kerk meer gaat om het 

juiste handelen dan om de juiste leer. Hij is de paus van het praktische christen-
dom. Zijn milde benadering van mensen die een andere levensvorm en een 

andere verbintenis hebben gekozen, doet goed. Ook al verandert er niets in de 
leer, toch ervaren mensen meer ruimte en hartelijke zorg. In de laatste 

encycliek laat hij weten dat juist gelovigen een grote verantwoordelijkheid 
hebben voor de schepping en het voortbestaan van de mensheid. Hij spreekt 

zijn zorg uit over onze leefomgeving waarin de mens en de natuur gebukt gaan 

onder technocratisch nuts-denken en waarin het wonder van de schepping 
totaal ontkend wordt. De wereld en ieder mensenleven is een kostbaar 

geschenk dat altijd gekoesterd moet worden. Met zijn encycliek voegt de paus 
een nieuwe dimensie toe aan de verantwoordelijkheid van de christenen om 

anders te gaan denken en handelen dan het materieel uitbuiten van de aarde en 
haar grondstoffen. De aarde is ons gemeenschappelijk huis waarin wij in 

solidariteit met allen moeten leven. 
 

Dolf van der Linden OSA 
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“Een papieren doopbewijs maakt je niet tot christen” 
 

Op zondag 10 januari hield Joost Koopmans een overweging naar aanleiding van 

het evangelieverhaal over de doop van Jezus in de Jordaan. Onderstaand enkele 

kerngedachten uit deze preek  
 

De meesten van ons zijn gedoopt als pasgeboren kind, enkelen op latere leeftijd. 
En nu leven we in een tijd waarin er steeds minder gedoopt wordt. “Zal ons 

kleinkind nog wel gedoopt worden?” vragen opa’s en oma’s zich af. Is het erg, al 
die ongedoopte kinderen? Ja, vroeger was dat heel erg. Ongedoopt betekende 

onbemind door God en voor eeuwig verloren. Gelukkig is dat soort angst-denken 
allang verleden tijd en in de afgelopen jaren zijn er op kerkhoven overal 

monumentjes verschenen als eerherstel aan de ongedoopte kinderen en hun 
ouders. De God van liefde rekent zijn mensenkinderen niet af op ongedoopt zijn. 

Ook voor hen geldt die stem: ”Je bent mijn kind, ik houd van je”. Het doopsel is 
niet meer een soort stempel dat je ooit opgedrukt kreeg en dat er nooit meer 

afgaat. Een doop is niet iets wat je hebt, mooi meegenomen, maar het begin van 
een weg, een bijzonder moment dat de keuze markeert om die weg, de weg van 

Jezus Christus te gaan. Zoals trouwen in de kerk een feestelijk begin is van het 

echte werk. 
 

 
 

Als alle gedoopte mensen tijdens de beproevingen van het leven hun doop zouden 

doorstaan, dan zou de wereld er heel anders uitzien, meer zoals God die aan ons 
gegeven heeft en meer in de geest van Jezus Christus. Augustinus zegt dat hij een 

goede catechumeen verkiest boven een gedoopte die slecht leeft.  
Augustinus schrijft in zijn Belijdenissen over de gevierde wijsgeer Victorinus die in 

een gesprek zegt: “Heus, ik ben al christen”. Maar Victorinus wilde van de Kerk 
niet weten en lachte: “De muren maken dus christen!”. Maar voor Augustinus 

maken de muren de christen niet, maar wel de nederigheid en de liefde. Zo maakt 
ook een papieren doopbewijs ons niet tot christen. 

 
Joost Koopmans OSA 
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  Bloemlezing uit onze identiteitspapieren 
 

In onze vorige editie van de Kerk-Krant vroeg de Doorstartcommissie de 

kerkbezoekers naar hun mening over de identiteit van de Augustijnenkerk.  
Er kwamen veel reacties binnen. Linda Derksen stelde er de onderstaande 

bloemlezing uit samen. 
 

‘Hier wordt een verbinding gelegd tussen traditie en vernieuwing.’ Het is één 

van de mooie antwoorden op de vraag wat nu zó specifiek voor onze 
geloofsgemeenschap is, dat je het wilt meenemen naar een andere locatie 

als de augustijnen niet meer de eerste verantwoordelijken zijn. ‘We zijn bang 
dat we in een kerk komen waar wij niet langer de vrijheid hebben om nieuwe 

wegen te bewandelen’, liet rector Joost Koopmans in het Eindhovens Dagblad 
optekenen. ‘Mensen moeten de kerk kunnen zoeken die bij hen past. Niet de 

muren, maar de mensen maken de kerk.’ De Werkgroep Doorstart ontving al 
heel wat formulieren waarop trouwe kerkgangers de identiteit van onze 

geloofsgemeenschap in een paar woorden proberen te duiden.  
De gastvrijheid wordt geroemd. Welkom zijn zoals je bent, maar je ook 

welkom voelen. De oprechte aandacht voor elkaar, gelovig en ongelovig, 
zonder uitsluiting van andersgeaarden. Nieuwkomers worden makkelijk 

opgenomen in de gemeenschap. Veel kerkgangers blijven zondag na de 
dienst om samen een kopje koffie te drinken.  

 

De combinatie van traditionele riten met een open, warme en menselijke 
benadering wordt gewaardeerd. Minder dogma’s, wel ruimte voor een 

carnavalsmis, viering op Roze Zaterdag en diensten in een middeleeuwse 
setting tijdens de Dutch Design Week. De inspirerende overwegingen, het 

leidt tot bezinning en inspireert om op een eigentijdse manier handen en 
voeten te geven aan het evangelie.  

‘Betrek bij de doorstart ook de jongeren die hun aandeel in de gemeenschap 
hebben'. ‘Samen moeten we op zoek gaan naar liturgievormen die passen bij 

deze tijd.’ ‘Met respect voor de tradities en spiritualiteit in de geest van 
Augustinus. Met hart voor de gemeenschap.’ 

 

 
Eenheid van hart en geest 
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“Schoonheid ervaren” 
 

Dat is de titel van een nieuw boek van de bekende Duitse benedictijn Anselm 

Grün. Voor veel lezers van de Kerk-Krant zal hij geen onbekende zijn. De 
volledige titel is Schoonheid ervaren. Een ontdekkingstocht naar meer 

levensvreugde. Het boek is uitgegeven bij Ten Have (144 pagina’s;  € 16,99). 
Van harte aanbevolen. Schoonheid is de sleutel tot een vervuld leven, zegt Grün. 

Echte schoonheid is niet te koop of maakbaar. Ze overkomt ons als we ons 

openstellen. Ze troost ons, schenkt vreugde en geluk juist daar waar we haar het 
minst verwachten. We ontmoeten schoonheid in andere mensen, in de natuur, in 

kunst en muziek, in ons zelf. 

 
Anselm Grün OSB 

 

Ook godsdienst en religie zijn doordrenkt met schoonheid. Het schone is een 

plek van godsopenbaring en werkt positief om het leven optimistisch te 
beschouwen. De uitspraak van Dostojewski Schoonheid zal de wereld redden is 

Grün uit het hart gegrepen. In een aantal korte hoofdstukken gaat hij 
achtereenvolgens in op mogelijkheden om schoonheid concreet te ervaren. Hij 

wijst op de schoonheid van Jezus in het evangelie. Daarna gaat hij in op de 
schoonheid van de schepping, de taal en de muziek. Vervolgens schrijft hij over 

de beeldende kunst en de liturgie. Ruim aandacht is er voor de schoonheid van 
het lichaam en het leven. Anselm Grün hoopt te komen tot een spiritualiteit van 

de schoonheid. Je moet dan zuiver van hart worden, kunnen genieten, dankbaar 
ontvangen wat je overkomt, je door schoonheid laten genezen, je eigen 

schoonheid ontdekken en in contemplatie je verenigen met gevonden en 
ervaren schoonheid. Tot slot vanuit die beleving jezelf en de wereld om je heen 

proberen vorm te geven. 

Schoonheid ervaren wordt dus ook een heel actieprogramma wat in alle rust en 
bescheidenheid kan worden uitgevoerd. Je hoeft er niet geleerd voor te zijn, als 

je je hart en gevoel maar openstelt. Dat kan iedereen. In ons schuilt die bron 
van het schone, zegt de schrijver. Het is voor elk mens een opdracht om vanuit 

die bron te leven en te handelen. Anselm Grün citeert de Ierse dichter John 
O’Donohue die over muziek schrijft: Als je naar muziek luistert, kom je los van 

de wereld en betreed je een andere wereld. Door muziek komen er dingen 
binnen ons bereik die men in het alledaagse leven nooit zou waarnemen en 

voelen”.  Grün zelf is een groot liefhebber van de muziek van Bach en Mozart. 
 

Dolf van der Linden OSA 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_fuz3M7KAhXDuxQKHe3KDsQQjRwIBw&url=http://www.uitgeverijtenhave.nl/authors/index/details/id/7159/&psig=AFQjCNFn7FSl6RmWqm2nUCWUr5pNlj6rhQ&ust=1454146560854718
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2-DB3M7KAhUJvBQKHQmpAQUQjRwIBw&url=http://www.bol.com/nl/p/schoonheid-ervaren/9200000036152693/&psig=AFQjCNFn7FSl6RmWqm2nUCWUr5pNlj6rhQ&ust=1454146560854718
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LEKENPRAAT   VII 

 

Voor deze ene keer verschijnt de Kerk-Krant op zaterdag in plaats van op zondag. 
Dat is te danken, of zo u wilt te wijten, aan carnaval. En natuurlijk aan de 

gastvrije manier waarop de paters augustijnen met de feestgangers om gaan. 
Want nadat de traditionele carnavalsmis een paar jaar geleden niet meer in de 

Catharinakerk gehouden mocht worden, openden de paters meteen hun deuren 
om deze toch wel heel speciale viering dan maar in hun kerk te laten 

plaatsvinden. Maar omdat niet alle leden van onze bloeiende gemeenschap 
zondag om 11 minuten over 11 staan te popelen om binnen te komen, is besloten 

als service voor hen een extra zondagsviering op deze zaterdag te houden. 
En omdat hierbij wel en zondag geen behoefte bestaat aan een acoliet op het 

altaar, was voor mij zelf de keuze welke mis dit weekend bij te wonen snel 

gemaakt. Geen probleem trouwens. Want als zoon van een vader uit Wijk bij 
Duurstede en een moeder uit Woensel zit er voldoende waardering voor het 

zottenfeest naast een zekere nuchtere kijk daarop in mijn genen. Zodat, zonder 
in gewetensnood te raken, ik dit weekend alleen een toog en niet een boerenkiel 

aantrek. 
 

 
De Carnavalsmis in 2015 (Foto Hanny Holmes) 

 
De term zottenfeest gebruik ik hier met opzet. Want wat dezer dagen carnaval 

heet, werd  in onze jeugd vastenavond genoemd. Iets ingetogener wellicht dan de 
huidige praktijk. Maar totaal niet meer te vergelijken met het feest der zotheid, 

zoals dat in de middeleeuwen gewoon was. De gelegenheid werd toentertijd 
aangegrepen om eenmaal per jaar kritiek uit te oefenen op de autoriteiten, 

waarbij vooral kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders het moesten ontgelden. Een 
voorbeeld hiervan was de zogenaamde Ezelsmis waarbij het gelijknamige dier op 
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het altaar gezet werd bij een als priester verklede gelovige en waarbij het 
instemmend “amen” vervangen was door een luidkeels “ia, ia” uit de kelen van het 

kerkvolk. Andere details zal ik u besparen, want googlen kunt u zelf desgewenst 
immers ook. 

 
In onze 21e eeuw gaan we iets anders, misschien mag ik zeggen waardiger, te 

werk, zowel bij de feestelijke carnavalsmis als bij het uiten van kritiek op 
autoriteiten. Maar de noodzaak om kritische geluiden over het instituut kerk te 

laten horen, is vijfhonderd jaar na Luther nog altijd niet verdwenen. Zo wordt 

immers de parabel van de Goede Herder die op zoek gaat naar het ene verloren 
schaap elk jaar aan ons voorgehouden. En is onlangs, ook in ons land, de kerkdeur 

als symbool van het Jaar van de Barmhartigheid geopend. Daar is allemaal 
uiteraard niets mis mee. 

 

 
 

Maar dan is het aan de andere kant  toch erg moeilijk voor iemand die niet 

theologisch geschoold is en niet goed thuis is  in het kerkelijk recht, om te 
begrijpen waarom een bloeiende gemeenschap als de onze, noch  in de eigen kerk, 

noch in de naastgelegen kerk, straks eucharistie mag vieren. Want als leek vraag 
ik me dan af, of Christus zelf, als hij dit verzoek van ons kreeg zou zeggen, 

jammer maar helaas mijn schaapjes, in deze stal mogen jullie niet meer blijven en 
in de naastgelegen stal wil ik jullie ook niet zien, want jullie geblaat klinkt net iets 

anders dan dat van de rest van mijn kudde. 

Zou de Goede Herder,  die vrede op aarde wenst aan alle mensen van goede wil, 
zoiets  daadwerkelijk tegen ons zeggen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Gert Dirksen 
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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, 

medewerker Titus Brandsma Instituut. Data en tijd: woensdag 24 februari, 19.30u.- 21.15u.  Plaats: Groene 

Zaal. Kosten: € 7,- per keer. 

Info: elzen17@xs4all.nl of tel. 0497-572804 

 

Film en spiritualiteit 

Op woensdagavond 17 februari. Nothing Personal. Een jonge rebel, Anne, ontvlucht haar verdriet, geeft haar 

werk op en gaat zwerven. Dan ontmoet zij Martin, die op een afgelegen plaats woont. Deze film heeft diverse 

prijzen gewonnen. Tijd en plaats: 19.30-22.00, Groene zaal, Kosten : € 4,-  

Informatie: Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137. 

 

Lezing: 'Zonder riten gaat het niet' 
Inleider: Joost Koopmans. Rituelen roepen bij verschillende mensen weerstand op, omdat ze onnatuurlijk 

lijken. Toch is de mens van nature ritueel en symbolisch ingesteld. Het leven zit er vol van. Deze lezing zal 

gaan over het maatschappelijk en religieus belang van rituelen. Als je ze weg laat, wordt het leven armer. 

Datum en tijd: woensdag 2 maart , 19.30-21.30 Plaats: Groene Zaal, Kosten: € 7,-. Informatie: 

elzen17@xs4all.nl of tel.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: 8,15,22,29 maart en 5, 12 april 19.30- 21.15 u. 

Plaats: Groene Zaal. Kosten:€ 35,-  Info/opgave: Jacques de Klerk tel.040-2112137. 

 

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 zo ver te zoeken als we doorgaans denken. Datum: 4 maart 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.040-24486 Theo v.d. Elzen, 

elzen17@xs4all.nl tel.  0497-572804 

 

Vervolg Leerhuis over Luther en de Reformatie 

In het najaar heeft pater Martien van den Nieuwenhuizen gesproken over Luther, het eerste deel van deze 

cursus. In het tweede deel wil hij de reformatie bespreken. Leiding: Martien van den Nieuwenhuizen, 

augustijn. Data en tijd:: 15,22,29 februari en 7 maart, 19.30-21.30u. Plaats: Groene zaal. Info/opgave: 

m.vd.nieuw@gmail.com of tel. 040-244 95 15. 

 

Wies Kleene 

 

 

 

 

 

Wies Kleene 
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