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KERSTMIS 2016
Onze wereld is er dit jaar niet vrolijker op geworden. Politieke leiders en hun
kiezers gaan met de rug naar de ander staan: Groot-Brittannië keert zich af van
Europa, in de Verenigde Staten regeert de boosheid en kiest men voor eigen
belang, in Turkije wordt de vrijheid van denken beknot, in Syrië zijn de
strijdende partijen pas tevreden als er in het gehele land geen steen meer op
de andere staat en in veel EU-landen wint het idee eigen-land-eerst steeds
meer veld. Wie gelooft nog in vrede, wie gelooft nog in een toekomst, wie
gelooft er nog in dat je een betere wereld alleen samen kunt maken.
Zoals elk jaar vieren we weer Kerst en staan stil bij de geboorte van de
Vredesvorst. De grote wereld houdt zich doof voor Hem. Laat ons proberen in
onze eigen kleine wereld met onze eigen beperkte vermogens de ander niet de
rug toe te keren. Tijdens onze zondagse vieringen zingen we dikwijls:
Keer U om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar
Moge dit het komend jaar een beetje in vervulling gaan.
De voorgangers, de leden van de Commissie Doorstart en de redactie van de
Kerk-Krant wensen u een

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar
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LITURGIEKALENDER ADVENT EN KERST 2016
2e Zondag van de Advent
Jesaja 11, 1-10; Matteüs 3, 1-12
Joost Koopmans osa en Rob Kosterman
diaken
Start van het Adventsprojekt. Zie pagina 12

Zondag 4 december 9.30 uur
Lezingen:
Voorgangers:

Zondag 11 december 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

3e Zondag van de Advent
Jesaja 35, 1-6a.10; Matteüs 11, 2-11
Wim Sleddens osa

Zondag 18 december 9.30 uur
Lezingen:
Voorgangers:

4e Zondag van de Advent
Jesaja 7, 10-14; Matteüs 1, 18-24
Wim Kalb, pr. en Marleen Kremers past.wrks.

Zaterdag 24 december 22.00 uur
KERSTNACHTVIERING
Lezingen:
Jesaja 9, 1-3.5-6; Lucas 2, 1-14
Voorganger:
Joost Koopmans osa en Jongerengroep
Deze viering vindt plaats in de aula van het Augustinianum (zie pag 3). Waarom?
*Omdat de kapel van Glorieux maar over een beperkt aantal plaatsen beschikt.
*Omdat wij op zo’n laat uur de privacy van de bewoners van het Glorieuxpark willen
respecteren.
*Omdat wij de banden met het Augustinianum (net als wij op augustijnse leest
geschoeid) willen aanhalen.
*Voor verdere uitleg, zie het artikel op pagina 3).
Zondag 25 december 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

KERSTDAGVIERING
Jesaja 9, 1-3.5-6; Lucas 2, 15-20
Dolf van der Linden osa

Maandag 26 december 11.00 uur
Tweede Kerstdag
Geen viering om 9.30 uur. Indien gewenst kunt u zich aansluiten bij de viering van
Glorieux om 11.00 uur.
Zondag 1 januari 11.00 uur
Nieuwjaarsdag
Ook vandaag geen viering om 9.30 uur. Indien gewenst kunt u zich aansluiten bij de
viering van Glorieux om 11.00 uur.
Zondag 8 januari 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

Openbaring des Heren-Driekoningen
Jesaja 60, 1-6; Matteüs 2, 1-12
Dolf van der Linden osa
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Nachtmis op het Augustinianum:
‘De ster waarop de wereld wacht’
Kerstmis nadert, maar de herberg die we met ons vaste gevolg bezoeken zit het
hele jaar door al vol. Dus trekken we eenmalig verder. Omdat we in de kapel op
Glorieux geen extra bezoekers kunnen herbergen, hebben we besloten om de
Nachtmis op zaterdag 24 december om 22.00 uur te laten plaatsvinden op het
Augustinianum, de oude school van de paters. Want juist op een hoogfeestdag
kunnen wij ook anderen bereiken en inspireren. Mensen bij wie het geloof niet
meer diepgeworteld zit, maar die de katholieke traditie toch niet helemaal los
willen laten. Of de jeugd die buiten de Kerk opgroeit maar wel geïnteresseerd is in
zingeving en de augustijnse traditie van openheid naar de samenleving: ‘Niemand
kan men kennen tenzij door vriendschap.’
De eucharistieviering, die wordt voorgegaan door pater Joost Koopmans, is mede
voorbereid door onze jongerengroep. Zij kozen voor het thema ‘De ster waarop de
wereld wacht’ en vertaalden het in gebeden als richtingaanwijzer voor het
moderne leven. Welke ster geeft jou richting? Op die vraag proberen we tijdens
de Advent samen een antwoord te vinden.
Ter inspiratie, uit Mattëus 5:14-17: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op
een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel.
De jongeren kwamen er in gesprekken op uit dat iedereen de ster van z’n eigen
leven is. Verberg je talenten niet, maar laat zien wat je kunt en straal! Daartoe
willen we in deze kerstviering inspireren. Pas als je van jezelf houdt, kun je met
jouw licht de ander verlichten. Er staan ontelbaar veel sterren aan het firmament,
want ieder mens heeft zijn eigen, unieke verhaal. Wij vertellen op deze avond dat
van Jezus Christus, de ster van Bethlehem. Over Jozef en Maria die van Nazareth
naar Bethlehem reisden vanwege een volkstelling. Jezus die uit arme ouders werd
geboren in een stal en in een voederbak te slapen werd gelegd. Herders, in die
tijd mensen aan de rand van de samenleving, zagen een felle ster stralen en
gingen de baby eren. Nu, ruim 2000 jaar later, vieren wij nog altijd de geboorte
van dat eenvoudige kindje.
U bent allen van harte uitgenodigd om daarbij te zijn. Het Augustinianum is
gelegen aan de Van Wassenhovestraat 26, via de zijingang is de zaal te bereiken
die door onze kerstgroep is ingericht en feestelijk aangekleed. Er is een beperkte
mogelijkheid tot vrij parkeren op het binnenplein.
Namens Joost Koopmans en de jongerengroep, Linda Derksen
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“HET VERSTERKT DE GROEP VAN JULLIE EN VAN ONS
OM WAT
VOOR ELKAAR TE KUNNEN BETEKENEN”
Om de leden van onze Geloofsgemeenschap en de lezers van dit blad beter kennis
te laten maken met de “gastvrouw” van “onze” nieuwe locatie, hebben we de
Provinciaal Overste van de Zusters van Barmhartigheid, zuster Wilfrida Voets, om
een interview gevraagd. We zijn verheugd dat zij daarin heeft toegestemd.
Hieronder treft u een impressie aan van het gesprek.
Al snel na aanvang van ons gesprek blijkt dat er vergelijkingen te trekken zijn
tussen De Burgh van barmhartigheid, Glorieux, en onze vorige locatie, Mariënhage. In beide gemeenschappen hebben de bewoners inmiddels een respectabele
leeftijd bereikt. Maar waar de paters, helaas voor hen, de plek waar zij zo lang
hebben gewoond en gewerkt, volgend jaar zullen gaan verlaten, hebben de
inspanningen van de zusters van Barmhartigheid er toe geleid dat zij, nu 38 in
getal, uiteindelijk wel in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen op hun oude
dag.
Dat woord eigen is overigens niet op ieder individueel van toepassing, zo schetst
zuster Wilfrida, als zij kort de historie induikt.
Oorspronkelijk is de orde namelijk van Belgische origine. Al in de 19e eeuw echter
kwamen de zusters naar Nederland, waar zij
vooral werkzaam waren in de psychiatrie.
Dat dit een zwaar beroep genoemd mag
worden, behoeft hier geen betoog. Ook
anders dan de huidige eigen omgeving was
de (Belgische) Congo waar veel zusters
decennialang
hun
missiewerk
verricht
hebben. En om het geheel aan barmhartige
werken te completeren waren ook de
ouderenzorg en het onderwijs gebieden
waarop de orde zich toelegde.
Voor zuster Wilfrida Voets persoonlijk werd onderwijs het terrein waarop zij
aanvankelijk actief was. Afkomstig uit een zeer kinderrijk gezin in Den Dungen,
kwam zij op jonge leeftijd via familieleden in aanraking met het religieuze leven.
En aldus geïnspireerd geraakt, ging zij na het postulaat in Nederland voor haar
noviciaat naar België. Na een opleiding tot kleuterleidster was zij lang werkzaam
op een school in Mariahout, het dorp waar ze nu nog steeds woont. “We hadden
de nederige opdracht in de armoedige gemeenschappen van dorpen scholing te
verzorgen, niet in een stad.” Binnen niet al te lange tijd zal ze overigens zelf ook
gaan verhuizen vanuit het kleine klooster aldaar naar Glorieux, maar bang voor
verlies van haar vrijheid is zuster Wilfrida niet. “In Mariahout hadden we jarenlang
nazorgpatiënten, en er woonden tijdelijk talloze mensen om diverse redenen, dus
inwoning was heel normaal. “Twee opmerkelijke namen worden in dit verband ge4

noemd: monseigneur Bekkers die er zijn laatste en Guus Meeuwis die er zijn
eerste levensdagen mocht doorbrengen.
In 1992 kwam er een einde aan haar lange en vruchtbare onderwijscarrière nadat
zuster Wilfrida verkozen werd tot provinciaal overste. Een functie die zij inmiddels
langer bekleedt dan welke voorgangster ook. En ook hierin heeft zij haar sporen
verdiend. Met visie en beleid heeft ze niet alleen de verzorging van haar zusters
prima geregeld, maar ook de werken van Barmhartigheid, hun levenswerk,aangepast aan de visie van deze tijd- een nieuwe toekomst geboden. Dat de
Geloofsgemeenschap Augustinus zo soepel kon worden opgenomen is daarom
eigenlijk niet verrassend. Eerder waren de Broeders van OLV van Lourdes,
afkomstig van dezelfde stichter uit België, vanuit Dongen al welkom geheten om
samen op dit terrein oud te kunnen worden. Een grote stap die voor beide
congregaties goed is uitgepakt. Zuster Wilfrida zegt hierover: “de toekomst gaf
ons weer hoop om samen langer ons kloosterleven te beleven. Daarna werd de
volgende stap gezet door ons terrein ook open te stellen voor eenzame, alleen
gaande ouderen. Er werd een visie ontwikkeld van barmhartige zorg samen met
onze bestuurders. En plannen gemaakt om na ons voltooide leven, een religieus
testament achter te laten om zo de werken van barmhartigheid voort te zetten.“
Toen daarna het vriendelijk verzoek van pater Koopmans van de augustijnen
kwam hebben de zusters, na de voor- en nadelen te hebben overwogen, ook
daarmee ingestemd.
“Samen kerk blijven, ieder met zijn eigen kijk en invulling. Ook wij zijn blij met
onze nieuwe bisschop de Korte. Met een beetje begrip leren we nog meer van
elkaar en begrijpen we elkaar beter. Het versterkt de groep van jullie en van ons
om zo wat voor elkaar te kunnen betekenen. Niet dat het voor een oudere groep
religieuzen altijd zo gemakkelijk is zich weer aan te passen. Maar zo kunnen we
blijven voldoen aan onze opdracht: er zijn voor anderen. Zo zullen we onze
spiritualiteit doorgeven en de werken van barmhartigheid blijven beoefenen.”
Dit sluit naadloos aan bij het antwoord dat de zuster gaf op de vraag naar haar
Godsbeeld: “Wij proberen Zijn voorbeeld te volgen en er ook te zijn voor de
ander die ons nodig heeft. Hij geeft ons de Kracht om dit te doen.”
We hadden nog veel meer willen vragen maar het was tijd om weer afscheid te
nemen van de energieke zuster Wilfrida. Namens de lezers van de Kerk-Krant
bedanken we haar voor dit verhelderend gesprek.
Anita van der Kam en Gert Dirksen

"Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem,
maar niet in ons hart, dan was zijn geboorte waardeloos."
Augustinus
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SAMEN OP WEG
Op 4 september 2016 zijn we samen op weg gegaan. Nadat we op 28 augustus
afscheid genomen hadden van de vertrouwde Paterskerk zijn we als
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven een nieuw en zelfstandig leven
begonnen. Een begin zonder eigen kerkgebouw, met een lege beurs, maar wel
met het vertrouwen dat het zou gaan lukken. Een vertrouwen dat door u niet
beschaamd is. Ruim 80 mensen/gezinnen hebben zich aangemeld om de
gemeenschap financieel te steunen en zondags bezoeken een kleine honderd
mensen de viering.
Niet meer onder de beschermende vleugels van de augustijnen maar met
medewerking van enkele individuele augustijnen staan we nu sinds enkele
maanden op eigen benen. Eerst nog wat onwennig –zoeken waar Glorieux is,
zoeken naar de koffiekamer, elke maand een Woord- en Communiedienst in
plaats van een Eucharistieviering, enkele nieuwe voorgangers- maar nu al wat
vertrouwder. Enkele van de trouwe vaste kerkbezoekers van de Paterskerk
hebben, jammer genoeg, besloten niet met ons mee te gaan. Nieuwe bezoekers,
nieuwsgierig gemaakt door de verhalen over de eerste vieringen, hebben de weg
naar Glorieux gevonden.
De initiatiefgroep Doorstartcommissie, de voorgangers en andere vrijwilligers
hebben er behoefte aan om met u in gesprek te gaan nu de eerste schreden
gezet zijn. Er wordt daarom op dinsdag 24 januari om 19.30 uur in de
Groene Zaal van Mariënhage een ontmoetingsavond georganiseerd. Doel van
deze avond is om met elkaar van gedachten te wisselen over de ervaringen van
de eerste maanden. Op deze avond is iedereen welkom die geïnteresseerd is in
onze nieuwe geloofsgemeenschap. Om te zeggen wat u er van vindt, om ideeën
te opperen, om eenvoudigweg te luisteren en om elkaar te ontmoeten.
Ons eerste volle jaar gaat nu beginnen. Het is belangrijk dat we met elkaar de
schouders eronder gaan zetten. Om te onderstrepen dat dit startjaar zal gaan
slagen, willen we 2017 een motto meegeven. Graag willen we dit motto samen
met u vaststellen op 24 januari. Heeft u een idee, laat het ons weten! Schrijf,
mail of bel of vertel het ons op deze avond.
We hopen dat u meedoet om onze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
een nog steviger fundament te geven.
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Bestuurszaken
Het bestuur van Glorieux heeft ons gevraagd om uw aandacht nog eens te
vestigen op de huisregels.
Parkeren:
 Auto’s gelieve u te parkeren op P2. De parkeerplaats bij de kapel is voor
mindervaliden.
 Fietsen gelieve u te stallen in de rekken meteen na de poort rechts of bij de
oude kapel.
Garderobe:
De jassen kunnen aan de kapstokken bij de ingang in de hal gehangen worden.
Na afloop worden de jassen aan de rijdende kapstok meegenomen naar de hal bij
de receptie hoofdingang.
Na de mis:
We vragen uw aandacht voor de bewoners met rollators en rolstoelen, geef hen
de ruimte als zij naar de kapel komen en wij naar de koffieruimte.
Om 11.45 uur beëindigen we de koffie. De poort wordt om 11.45 uur gesloten.
Voor auto’s gaan beide poorten altijd automatisch open.
Overig nieuws:
De website is in de maak. Voor actuele gegevens kunt u nog terecht op de
website van de Augustijnenkerk www.augustijnenkerk-eindhoven.nl Hier vindt u
ook een verwijzing naar vorige edities van de Kerk-Krant.
Wanneer de voorgangers hun preken ter beschikking stellen worden ook deze
weer opgenomen op de website.
Misintenties kunnen schriftelijk worden doorgegeven bij Joost Koopmans en
straks ook via de website.
We zijn blij dat de vieringen goed verlopen en we kijken met plezier terug op de
eerste maanden in Glorieux. Dank aan allen die hun schouders zetten onder de
organisatie en het welslagen van onze nieuwe geloofsgemeenschap.
Carla Piscaer

LEZING OP WOENSDAG 4 JANUARI 14.00 UUR
NIET KERKS - TOCH GELOVIG

door Joost Koopmans; Plaats: Groene Zaal, klooster Mariënhage; kosten: € 7

Vanuit de praktijk is mij duidelijk geworden dat er in mensen, ook al noemen ze
zichzelf onkerkelijk of zelfs ongelovig, méér aanwezig is dan een louter platte
beleving van de werkelijkheid. Wellicht als reactie op een al te technisch-rationele
samenleving wordt de vraag naar verdieping de laatste tijd frequenter gesteld.
Door de mens met zijn verhaal en zijn vragen serieus te nemen blijkt het
mogelijk tot de religieuze dimensie door te stoten. Aan de hand van voorbeelden
zal ik daarover vertellen.
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KERSTMIS
Kerstmis,
even rust
in het rumoer.
De haast is
uit de straat.
Even aan het leven
voorrang geven.
Ieder die kan
zoekt zijn thuis
en bergt zich
bij de ander;
misschien her en der
een vreemde genodigd
aan tafel.
Dit luttel dagje lang
een ster, een lied,
een stal in huis,
een slapend kind
in ons midden.

Kerstmis,
vrede aangezegd,
de wereld
op goede wil
aangesproken;
engelen van mensen
gezien in het veld;
hemels licht
op aarde:
een kind
is de toekomst,
God mens.
Hij is met ons.
Niet te geloven.

Peer Verhoeven

Als voorbereiding op het Kerstfeest zou je je kunnen afvragen achter welke sterren jij
aan loopt, voor wie jij op de knieën gaat? Het is de adventsvraag van dit jaar: welke ster
geeft richting aan jouw leven? Via de folder die in de kapel wordt uitgereikt kun je hier
antwoord op geven.
Augustinus:
Wat was de ster die de wijzen de weg wees, die nooit eerder te midden van de sterren
was verschenen en ook later nooit meer de weg heeft gewezen? Wat anders dan de
schitterende hemeltaal die wilde verhalen van de glorie Gods. Die met zijn ongewone
glans de ongewone geboorte van de maagd wilde uitschreeuwen. Die ster die later niet
meer verscheen, maar werd opgevolgd door het evangelie voor de hele wereld. (Preek
201,1)
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Werk in uitvoering
In onze vorige Kerk-Krant werd hij al aangekondigd: onze nieuwe website.
Er wordt nog steeds volop aan gewerkt, maar we kunnen wel een tipje van de
sluier oplichten en u nu alvast een idee geven van wat u straks kunt verwachten.
De nieuwe naam van onze stichting is: Geloofsgemeenschap Augustinus
Eindhoven. Die naam is best lang. En we willen gemakkelijk te vinden zijn op
WWW, het Wereld Wijde Web. Voor de internetnaam is het daarom beter om de
ingekorte naam aan te houden, vanwege eenvoudiger intypen en de goede
herkenbaarheid: www.Augustinus-Eindhoven.nl
Dat geldt natuurlijk ook voor de bereikbaarheid via e-mail. Via ‘Contact’ willen we
zo duidelijk mogelijk (liefst via één aanspreekpunt) open staan voor alle vragen
van onze kerkbezoekers. Het bijbehorende e-mail adres wordt:
info@Augustinus-Eindhoven.nl
Als uitgangspunt voor de nieuwe website gaan we de bestaande website
www.Augustijnenkerk-Eindhoven.nl
aanhouden.
Om
overbodig
werk
te
voorkomen, hopen we dat het mogelijk is om zoveel mogelijk bestaande
informatie/ teksten digitaal over te nemen. Daarvoor hebben we al contact
opgenomen met de webbeheerder. Waarschijnlijk is dat inderdaad mogelijk. Op de
bestaande site staat nu al veel nieuwe informatie betreffende onze
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven. We zijn blij dat de beheerder dat
goed heeft verzorgd. Daarom kunnen we hier voorlopig nog even naar blijven
doorverwijzen.
Maar eerst gaan we deze uitdaging aan: Augustinus-Eindhoven ‘lanceren’, zoals ze
dat zo mooi zeggen. Als een tweede communicatiemiddel, naast deze Kerk-Krant,
tussen al onze lezers. Samen maken we er iets moois van. Brutaalweg maak ik
meteen gebruik van deze gelegenheid om mijn oproep te plaatsen: Graag hoor ik
uw ideeën en/of opmerkingen! Alvast hartelijk dank.
Anita van der Kam

VERKOOP KERSTKAARTEN
In het noorden van Kenia, dichtbij de grens met Somalië, leeft de Boranastam. Dit volk van
halfnomaden wil de vicieuze cirkel van armoede doorbreken door beter onderwijs voor hun
kinderen. De meisjes dreigen daarbij veelal vergeten te worden. Hier doet de Stichting MOV in
Eindhoven zich gelden: wij bieden de mogelijkheid de middelbare school te volgen. Dat doen we al
sinds 2001 en we hebben tot nu toe ruim 300 straatarme, maar gemotiveerde meisjes die kans
gegeven. Uitgebreide info vindt U op onze website: www.stichtingmov.nl
Onze bezoeken aan de regio, recent nog, en contact met scholen, ouders en meisjes – ook
doorstuderenden – versterken onze overtuiging dat onze hulp zoden aan de dijk zet.
Dit werk mag niet stilstaan en zeker niet door geldgebrek. Eén van de manieren waarop wij geld
genereren is door middel van de verkoop van kerstkaarten: fotokaarten met religieuze
kerstvoorstellingen op handzaam briefkaartformaat, met envelop, voor een prijs van 7 stuks voor
5 Euro.
Na overleg met Pater Koopmans mogen wij ook U onze collectie tonen en te koop aanbieden en wel
op zondag 4 december.
Wij hopen U dan bij onze “kraam” te ontmoeten.
MOV EINDHOVEN
9

Het Lam Gods
“Heb je het koud? Het is nog donker.
Het is te hopen dat je snel een dak boven je hoofd hebt.
Wanneer was de laatste keer dat je gegeten hebt?”
“Is er nog plaats in deze herberg? Niet?!
Wat moeten we dan?”
“Loop maar door, we vinden wel iets”
Misschien een stal of een grot.
Als het maar veilig is, om bij te komen van de lange reis.
We zijn er bijna…
Hoe is het mogelijk: juist nu beginnen de weeën, daar komt er één.
En nog één.
“Zijn we er al?
Laten we anders hier maar stoppen, alsjeblieft”
Een onderkomen van de herders, ze zijn er niet.
We steken een lichtje aan.
En ontlasten onze goeie oude ezel.
Er staat al een grote os, daar zetten we hem naast.
Het is eigenlijk best fijn hier, lekker droog en warm.
“Zou je iets te eten willen halen?
Ik blijf liever hier, het lopen gaat moeizaam.”
Hoe is het mogelijk, ben ik in slaap gevallen? Blijkbaar wel…
Jozef staat over me heen gebogen.
Wat is er gebeurd?!
Verwondering, hij is er al, een bundeltje mens, weerloos schreeuwend.
Jozef legt hem in mijn armen. Hij geeft me een schone doek aan, waar ik hem in wikkel.
De os en de ezel kijken aandachtig toe.
De wereld staat even stil.
Wat een mooi moment.
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Als het me lukt, zou ik hem nu graag willen verschonen.
Misschien kan ik mijn zoon even hierin leggen.
Een houten voederbak, het is nét een wieg, gevuld met zacht stro.
Wat is dat voor geluid, roepende mannen, fluiten en geblèr.
Ze komen hiernaartoe, de herders!
Wat onverwacht, nog zo vroeg in de ochtend, het begint nét te gloren.
Daar komt de eerste al binnen, een stevige vent.
Hij staat met grote ogen als een klein kind te kijken.
Een tweede duikt achter hem op.
Hij roept “En?!”
En valt daarna stil als hij het kind in de kribbe ziet.
Blij kijken we elkaar aan. Een blik van verstandhouding, we zijn hier van harte welkom.
Het komt goed.
Hij is geboren, als kind bij de herders, als een lam tussen de schapen.
Wie had dát gedacht?

Anita van der Kam

11

ADVENTSACTIE
De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft onderstaande bestemming
gekozen voor de Adventsactie van dit jaar.
Het afgelopen jaar zijn wij als Jong Bisdom Den Bosch veel bezig geweest in het
kader van het jaar van barmhartigheid. Om de zeven lichamelijke werken van
barmhartigheid handen en voeten te geven voor onze jongeren en tieners in het
bisdom, organiseren wij op 18 december 2016 een kerstdiner voor de dak- en
thuislozen van de gemeente Eindhoven. Veel jongeren en tieners zullen deze avond
hun best doen om het kerstgevoel over te dragen naar de ander door een lekkere
maaltijd en een mooi pakket te maken.
Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Gedurende de adventsactie kun U door middel
van geld deze actie sponsoren. Ook is er de mogelijkheid om geld te storten op het
rekening nummer NL57RABO 0171 6032 81 ten name van Kerstdiner JbdB.
Daarnaast de vraag aan u! Heeft u nog lege schoenendozen staan en wilt u ons
mee helpen een kleinigheidje te maken voor de thuis- en daklozen? Dan kunt U
deze tot 11 december inleveren bij de pastorie van de Sint Petruskerk aan de
Kloosterdreef. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage namens Jong Bisdom Den
Bosch.
Mocht je als jongere of tiener dit bericht lezen en graag willen helpen? Laat het dan
weten door een mailtje te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Rome-reis met vijfenveertig (ex-)dak- en thuislozen
Tijdens de laatste viering in de Augustijnenkerk op 28 augustus werd een geldinzameling gehouden om een groep (ex-)dak- en thuislozen de mogelijkheid te geven
om in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid een bezoek te brengen aan
paus Franciscus. Begin november vond de reis plaats. Diaken Rob Kosterman doet
er verslag van.
Na twee voorbereidingsbijeenkomsten was het op 9 november zo ver. De bedevaart
naar Rome kon beginnen. De groep bestond uit Amsterdammers, en mensen uit
verschillende plaatsen in Limburg en Eindhoven. Een lange en taaie zit in de bus, in
één keer naar Rome. Daar aangekomen hebben we even buiten Rome in een
schitterende locatie ‘Fratello’ overnacht. Het was een programma van drie dagen,
een audiëntie bij de paus, een lichtprocessie in ‘Paulus buiten de muren’, een rondrit
door de stad, wat catechese-bijeenkomsten en als afsluiting de mis in de Sint Pieter
waarbij paus Franciscus de hoofdcelebrant was. Wat mij vooral bij is gebleven, is
dat deze groep zo snel één werd, een fijne en spirituele sfeer. Nog een hoogtepunt
voor de groep en mij is de persoonlijke ontmoeting van de paus met Iris, een vrouw
uit Amsterdam, een groepsgenoot. Zij bood namens ons 50 winterjassen voor de
dak- en thuislozen van Rome aan. Eén van onze mensen zei heel spontaan: ‘dit is
onze paus, ik begrijp wat hij zegt(!)’.
Tijdens deze reis heb ik mooie en emotionele momenten mogen meemaken, dat
maakte deze bedevaart zo bijzonder.
Zondag, laat in de middag, zijn we met de bus weer terug gegaan, weer lang en
vermoeiend om in één ruk die reis te maken. Maar het was goed en het was
inspirerend!!
Diaken Rob Kosterman
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LEKENPRAAT XV
In mijn vroege jeugd leek de wereld nog eenvoudig in elkaar te steken en
was alles nog gemakkelijk te overzien. Ik praat nu over de jaren vijftig. De
wereld was weliswaar verzuild maar als kind kreeg je zonder dat het specifiek
werd uitgesproken, de indruk dat er twee soorten mensen bestonden, de
katholieken en de niet-katholieken. Deze laatsten moest je mijden omdat de
katholieken “beter volk” waren. Dan was er bovendien het idee dat die
katholieken allemaal hetzelfde leken te geloven. God was almachtig, de
pastoor vertegenwoordigde hem en dus moest je naar hem luisteren en verder
was mond houden en braaf zijn je enige taak. Dit alles om later in de hemel te
komen, het uiteindelijke doel waar heel je leven op gericht was.
One lives and learns...De zwart wit kijk uit die dagen werd in de loop der
jaren gaandeweg veranderd in
genuanceerdere opvattingen waarbij de
grenzen tussen het “jaren vijftig goed en fout” derhalve allengs vervaagden.
Inmiddels blijkt de wereld uitermate gecompliceerd, is de informatiestroom
zodanig onoverzichtelijk dat moeilijk is vast te stellen wie of wat nog geloofd
kan worden. En om het zicht op de “waarheid” helemaal te vertroebelen is in
onze seculiere wereld individualisering alom aanwezig, hetgeen de kans
kleiner maakt dat je op dezelfde golflengte zit als je gesprekspartner in
discussies over geloof.
Zijn er eigenlijk wel gesprekspartners voor oudere katholieken als het om
persoonlijk geloof gaat? Deze vraag kwam bij me op toen ik onlangs op een
KRO avond in het DAF museum mocht luisteren naar een interview met onze
nieuwe bisschop Gerard de Korte. Hij maakte een sympathieke indruk en
sprak diverse hoopvolle woorden waardoor ik de behoefte voelde om de 22
pagina’s van zijn beleidsnota eens te bestuderen. Over die nota wellicht later
ooit meer in deze column, maar voor nu wil ik even stilstaan bij het volgende
citaat dat ik die avond uit zijn mond optekende; “onze generatie heeft vroeger
niet geleerd over geloof te praten.” Ik denk dat ik niet de enige ben die hem
daarin gelijk moet geven.
Waarom noem ik zijn woorden dan hoopvol? Omdat hij ruimte wil geven voor
diversiteit in geloofsbeleving. Zodat oudere katholieken, als leken, alsnog
kunnen leren over hun geloof te praten, zonder betutteling door regeltjes die
Christus zelf nooit bedacht heeft. Praten zoals bijvoorbeeld wel kan
geschieden in de geest van Augustinus. Vorig jaar sprak ik in het
Kerstnummer van deze krant de hoop uit dat we elkaar thans “ als leden van
dezelfde gemeenschap in welk ander gebouw dan ook weer de Vrede van
Christus en een Zalig Kerstfeest” zouden kunnen wensen. Die hoop lijkt
vervuld dankzij grote inspanningen van velen. Bij deze wens ik u nu wederom
hetzelfde toe. Alsmede meer uitwisseling
van onze individuele
geloofsbeleving. Een mens is immers nooit te oud om te leren.
Gert Dirksen
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
Film en spiritualiteit

Woensdag 21 december. We kijken naar de film: Le fils de l'autre.
Joseph, een joodse man, ontdekt voor hij in dienst gaat dat hij niet de biologische zoon is van
Israëlische ouders, maar bij zijn geboorte verwisseld is met Yacine, een kind van een Palestijnse
familie van de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families
ingrijpend. Het dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw
licht te bekijken. Tijd en plaats: 19.30-22.00, Groene zaal, klooster Mariënhage. Kosten : € 5,-.
Informatie:Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137.

Lezing: 'Vrouwe Wijsheid' – het goddelijk vrouwelijke in de werken van Augustinus

Spreker: Kitty Bouwman. Zij is werkzaam als geestelijk begeleider en docente spiritualiteitsstudies. De personificatie van Wijsheid tot een hemelse moeder heeft oude papieren, die
teruggaan op de oudtestamentische wijsheidsliteratuur. Augustinus was hiermee vertrouwd. Hij
zag Wijsheid als een vrouwelijke, voedende gestalte en als een aspect van God.
Datum en tijd: woensdag 7 december 2016, 14.00-16.00. Plaats: Groene Zaal, Klooster
Mariënhage. Kosten: € 7,-. Informatie: elzen17@xs4all.nl of tel.0497-572804

Lezing: Niet-kerks en toch gelovig

Inleider: Joost Koopmans, oud-rector Augustijnenkerk.
Mensen die niet (meer) geloven, worden door kerkelijken vaak beschouwd als er niet bijhorend:
niet bij de kerk, niet bij het geloof. Men heeft moeite met degenen die bij scharniermomenten
van het leven ( geboorte, huwelijk, dood ) toch om een viering vragen. In deze lezing wil Joost
Koopmans de onkerkelijkheid plaatsen in de sociaal-culturele veranderingen van de jaren zestig
van de vorige eeuw. Hij hoopt daarmee een andere manier van geloven en kerk-zijn inzichtelijk te
maken. Datum en tijd: woensdag 4 januari 2017, 14.00-16.00. Plaats: Groene Zaal, Klooster
Mariënhage. Kosten: € 7,-. Informatie: elzen17@xs4all.nl of tel.0497-572804

Mystieke tekst lezen: Hadewijch

In haar brieven, visioenen en gedichten vallen ervaringen van liefde en ervaringen van God vaak
samen. Geraakt door een overweldigende kracht van wat zij minne noemt, en ook van de afwezigheid daarvan als een concreet menselijke ervaring, confronteert zij ons met een liefde die niet
alleen in ons is, maar ons ook boven onszelf uit voert, en die ook weerstand biedt. Datum en tijd:
woensdag 14 december 2016, 19.30-21.15. Plaats: Groene Zaal Klooster Mariënhage, Inleider:
Léon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut. Kosten: € 7,00. Te voldoen bij aankomst.

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods
vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag
Hammerskjöld, Eizo Ryokan ( zenmeester) en Franciscus van Assisi. Datum: 6 januari 2017.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 en
opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448. Theo v.d. Elzen,
elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804.
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