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‘De ster waarop de wereld wacht’

Dit was het thema van de kerstnachtviering 2016. Aan deze prachtige nachtmis
wordt in dit nummer van de Kerk-Krant uitgebreid aandacht besteed.
In deze gevarieerde aflevering vindt u op pagina 4 en 5 een artikel van de hand
van Dolf van der Linden over de zusters augustinessen van Hilversum, die een
antwoord hebben op de veranderde spirituele behoeften in de Nederlandse
samenleving.
In zijn rubriek Lekenpraat op pagina 12 en 13 staat Gert Dirksen stil bij de
oppervlakkige berichtgeving over geloven en niet-geloven. Joost Koopmans
start op pagina 9 een driedelige serie over het begrip Gemeenschap bij
Augustinus. Op pagina 13 vindt u het bericht uit de Wereldkerk over de
bisschoppensynode in 2018 over jongeren en geloof.
Op 24 januari vindt in de Groene Zaal van Mariënhage een bijeenkomst
plaats die bestemd is voor iedereen die betrokken is bij onze
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven. De Doorstartcommissie
wil samen met u van gedachten wisselen over de eerste maanden in
Glorieux. U bent van harte welkom. Een mooie gelegenheid voor
iedereen om zijn/haar mening te laten horen. Aanvang 19.30 uur.
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LITURGIEKALENDER JANUARI 2017
De komende zeven zondagen (tot en met 26 februari, want op 5 maart begint
de vasten) staan in het teken van Jezus’ oproep: ‘Kom tot inkeer, want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’ Jezus noemt de nieuwe tijd ‘het koninkrijk
van God’, of, in de taal van Matteüs: ‘het koninkrijk der hemelen’. Hij kondigt
het aan. Hij spreekt in de donkerste plekken over de komst van het licht.
Letterlijk, daar ‘in het gebied van Zebulon en Naftali’, in zijn dagen onder het
bewind van Herodus Antipas, in wie de Romeinen een handlanger hadden.
Maar ook op plekken waar de gemeenschap onder druk stond, op momenten
van schuld en schaamte, van ziekte en dood. Jezus laat mensen in de
synagogen de oude Schriftwoorden horen alsof ze zojuist, speciaal voor hen,
opgeschreven waren.
(tekst uit ‘In uw midden’).
Zondag 15 januari 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

2e Zondag door het jaar

Zondag 22 januari 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

3e Zondag door het jaar

Zondag 29 januari 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

4e Zondag door het jaar
Jesaja 8, 23b-9-3; Matteüs 4, 12-23
Dolf van der Linden OSA

Zondag 5 februari 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

5e Zondag door het jaar

Jesaja 49, 3.5-6; Johannes 1, 29-34
Joost Koopmans OSA

Jesaja 8, 23b-9,3; Matteüs 4, 12-23
Johan Wolbrink, diaken

Jesaja 58, 7-10; Matteüs 5, 13-16
Wim Kalb, priester

Steunkoor

Tijdens de advent kwamen zo’n dertien mensen uit ons midden tezamen
samen om de liederen die we met kerstmis zouden zingen, te repeteren. Het
was de bedoeling om ze tweestemmig in te studeren, en ook om een voor ons
nieuw gezongen tafelgebed te oefenen. Het resultaat hebt u bij de kerstviering
gehoord. En u hebt volop meegezongen. Want dat is onze bedoeling: een koor
dat de samenzang ondersteunt. Van ‘kerstkoor’ zullen we daarom doorgaan
als ‘steunkoor’. Mensen die de samenzang stimuleren en ook eens een nieuw
lied kunnen inbrengen. Heel fijn, bedankt voor jullie inzet!

Opbrengst collectes

Adventsactie kerstmaaltijd daklozen: 445,10 euro
Kerstcollecte: 846,84 euro
Hartelijk dank!
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Kerstviering 2016
Op Kerstavond op weg naar het Augustinianum voor onze Kerstviering moest ik toch even
denken aan 24 december vorig jaar, de laatste Kerstviering in de Augustijnenkerk.
Ik liep de hoek om van de St. Jorislaan en de Geldropseweg. In de verte zag ik de lichtjes van
de toortsen branden, die me de weg wezen naar de aula. Dat gaf me een warm gevoel: 'Ik ben
welkom.' Als vanzelf ging ik wat sneller lopen. Eenmaal binnen kwam ik in een stemmig versierde
zaal met schitterende sterren boven mij en een altaartafel versierd met sterrenlichtjes en
klimop. Een mooie viering, ons eigen nieuwe koor dat oude en nieuwe kerstliederen zong en
samenzang van alle aanwezigen. Kortom een mooie warme viering. Bij deze wil ik iedereen die
hieraan heeft meegewerkt van harte bedanken. Onze Geloofsgemeenschap Augustinus leeft!
Wies Kleene, trouwe bezoekster van de Augustijnenkerk en tegenwoordig Glorieux.

Vanuit het bestuur van de
Geloofsgemeenschap Augustinus
Informatiebijeenkomst 24 januari in de Groene Zaal, aanvang 19.30 uur
We zijn nu ruim vier maanden op weg met onze geloofsgemeenschap Augustinus.
Met als afsluiting van 2016 een mooie kerstviering. We kunnen met recht spreken
van een goede start.
Op 24 januari willen we graag in een informele bijeenkomst onze en uw
ervaringen uitwisselen over de afgelopen tijd en u bijpraten over de nabije
toekomst na de verhuizing van de paters uit klooster Mariënhage. Daags na
Pasen ontvangen zij de sleutel van hun nieuwe huisvesting.
Mariënhage dialoog
We hebben ook de activiteiten voor onze discussiebijeenkomsten weer opgepakt
en op zaterdagochtend 18 maart a.s. hebben we in de aula van het
Augustinianum een bijeenkomst over de Islam. Gastsprekers zijn Mohamed
Ajouaou en Hafid Bouteibi. In de volgende Kerk krant meer informatie.
Carla Piscaer
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ZIJ GAAN DOOR……..
De zusters augustinessen hebben een goed oog voor de veranderingen in de
religieuze beleving en voor de daarmee samenhangende gewijzigde spirituele
behoeften in de Nederlandse samenleving. In onderstaand artikel vertelt Dolf van
der Linden over deze evolutie.
Voor velen van ons zijn de zusters van St. Monica uit Hilversum geen onbekenden.
Vele jaren bezochten zij vele kerken en scholen in Nederland om de loten van
Meisjesstad te verkopen. Al liftend reisden zij stad en land af en ontmoetten vele
mensen. Hun blijmoedigheid en gemakkelijke contacten deden de mensen goed.
Ook in onze voormalige kerk waren zij graag geziene gasten. Velen kochten loten
en de trekkingslijsten achter in de kerk destijds werden zelfs met vergrootglazen
bestudeerd.
De congregatie werd in 1934 gesticht door de Eindhovense augustijn pater
Sebastianus van Nuenen. Hij was in die jaren pastoor in de Utrechtse wijk C, een
gedeelte van de stad waar destijds mensen in armoede en sociale wantoestanden
moesten leven. Pater van Nuenen was een zeer charismatische persoonlijkheid die
alles deed wat mogelijk was ten dienste van zijn arme parochianen. Hij stichtte de
zustercongregatie om medewerkers te hebben in deze wijk. De regel van
Augustinus was ook het uitgangspunt voor hun religieuze leven. De congregatie
ging een bloeiperiode tegemoet. Ook in andere steden zoals Amsterdam vestigden
de zusters zich. Zij schuwden het werk aan de zelfkant van de maatschappij niet.
Vooral vrouwen, moeders en meisjes uit verwaarloosde groepen werden voor hen
dierbare mensen om voor te werken.

Maar zoals in vele religieuze gemeenschappen in Nederland veranderde er ook veel
voor de zusters augustinessen. In de turbulente jaren zeventig verlieten veel jonge
zusters de congregatie om een andere levensweg te gaan. Maar de
overgeblevenen lieten het er niet bij zitten. Al pratend en bezinnend zochten ze
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naar nieuwe wegen. Er ontstond een nieuwe groep zusters die een andere
levenswijze wilde proberen samen met geëngageerde leken die samen een
gemeenschap gingen vormen. De naam voor deze groep werd Casella. Casella’s
waren vanouds huisjes langs de Romeinse wegen waar pelgrims beschutting voor
de nacht konden vinden. De zusters wilden een huisje langs de weg zijn voor
zoekenden. Vooral voor jongeren die een nieuwe oriëntatie zochten.
Op het kloosterterrein in Hilversum stond een monumentale boerderij. Deze zou
een prachtig onderkomen gaan vormen voor de Casella-groep. En zo gebeurde.
Na een lange bouwperiode waren in oktober 2013 de aangepaste gastenboerderij,
een nieuwe gebedsruimte en een nieuwe ruimte voor klooster Casella een feit.
Nu, drie jaar later, hebben al honderden gasten en vele groepen de gemeenschap
bezocht. Sommigen komen voor een weekend, anderen komen langer.
In de activiteiten van deze groep zit de augustijnse toekomst. Het bijzondere is
dat de oudere zusters in deze ontwikkeling de voortzetting van het augustijnse
leven zien. Eén van hart en ziel, op weg naar God, blijkt ook voor deze tijd een
begaanbare weg te zijn.

Nadat velen de zusters augustinessen gekend hebben als blije verkopers van
loten voor Meisjesstad, komt nu een ander beeld naar voren…….al levend in een
gemeenschap het gedachtegoed van Augustinus je eigen maken en dat doorgeven
Zo groeit vriendschap en solidariteit.
Contact: Klooster Casella, Soestdijkerstraatweg 147A, Hilversum.
Voor meer informatie: www.casella.nl
Dolf van der Linden OSA
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Een prachtige kerstnachtmis

Onze Geloofsgemeenschap Augustinus vierde de Kerstnacht niet op Glorieux
omdat de kapel te klein is voor het verwachte aantal bezoekers. We kwamen snel
op het idee om dan de scholengemeenschap Augustinianum te vragen of we de
aula mochten gebruiken. In een zeer gemakkelijk uitnodigend gesprek met
Maarten de Veth, de rector van de school, was de toestemming vlug geregeld.
Verschillende groepen hebben heel hard gewerkt om er iets moois van te maken.
De jongerengroep heeft de dienst gemaakt, de teksten en liederen gekozen en het
gezongen tafelgebed van Huub Oosterhuis gekozen.
De bloemengroep heeft een prachtige bloemrijke versiering door de hele aula
aangebracht met als topstuk het bloemstuk voor het altaar.

De aula moest worden aangekleed en uitgelicht zodat er een echt warme sfeer zou
ontstaan. Anita had een masterplan gemaakt hoe een en ander er uit zou moeten
zien. Zij had al in haar hoofd wat wij te zien zouden krijgen in de kerstnacht. Dat
was werkelijk overdonderend.
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Er is zaterdag van 10 tot 18 uur gewerkt aan de aula om ons allen te verrassen.
Vooraf hebben we nog gefolderd in de wijk rond het Augustinianum, het Villapark
en het Witte Dorp om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat er een
kerstdienst was op de school. Ouders van leerlingen hebben bericht gekregen.
Tot onze grote verrassing verscheen op vrijdag een paginagroot artikel in het
Eindhovens Dagblad over de samenwerking tussen het Augustinianum en onze
geloofsgemeenschap.
Half negen s ’avonds was het zover. De lichtjes werden buiten geplaatst. De
deuren waren open. Het koor oefende nog een laatste keer.
Ik was best gespannen hoeveel mensen er zouden komen. In ieder geval zeker
meer dan 100. Dat hebben we op een gewone zondag al. Rond negen uur
kwamen de eerste mensen binnen. Rond half tien liep het echt vol en rond tien
waren er 280 mensen aanwezig. Dus alles is de moeite waard geweest; wat had
ik een euforisch gevoel.

De dienst begon prachtig met het openingslied Stille Nacht.
Joost Koopmans sprak daarna het welkom uit. Wat zo typerend is voor onze
gemeenschap is dat hij iedereen welkom heet, wie je ook bent, waar je ook
vandaan komt, wat je ook doet, wat je ook gelooft, je bent welkom en doe met
ons mee. Voor ons heel normaal, maar mijn vriendin, die niet kerks is
opgegroeid, voelt zich daardoor ook echt welkom. Dat moet voor veel meer
mensen dan gelden.
In een prachtige entourage voltrok de dienst zich. Marleen Kremers las het Lucas
Evangelie voor. En dat werd besloten met de lofzang “Eer zij God”.
Joost sprak een boeiende overweging uit. Een overweging om mee te nemen,
over na te denken en nogmaals te herlezen: De Barmhartige Leider (zie pagina
10 en 11). Het hoogtepunt was voor mij het gezongen tafelgebed. Zo mooi van
tekst en muziek dat ik dit graag vaker in een dienst zou willen zingen.
De eucharistieviering was een prachtige, sfeervolle, gedenkwaardige dienst. Veel
mensen moeten hierdoor geraakt zijn.
Ik hoop echt dat we een aantal mensen geïnteresseerd hebben gemaakt voor
onze diensten op Glorieux.
Op dinsdag na Kerst hebben weer dezelfde mensen de aula teruggebracht in de
originele staat, hetgeen ook opnieuw een behoorlijke klus is geweest.
Iedereen die aan deze Kerstviering mee heeft gewerkt, Hartelijke dank.
En Anita: Jouw masterplan was geweldig. Wat een inzicht. Klasse.
Tekst en foto’s: Jacques de Klerk
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Wist u dat …
Bij de kerstnachtviering in de aula van het Augustinianum, de complete techniek werd
verzorgd door Big Bang Showproductions? Zowel het licht als het geluid zijn speciaal
voor deze gelegenheid geïnstalleerd. Sinds de oprichting in 2009 heeft Big Bang
Showproductions al vele evenementen en theaterproducties succesvol van techniek
voorzien. Hierbij staat elke keer de samenwerking met de opdrachtgever centraal en
bereiken we samen het beste eindresultaat.
Ook in 2017 sta ik, Jasper Achten, met mijn bedrijf weer klaar om op creatieve en
vakkundige wijze aan de slag te gaan.
Wilt u meer weten over theater- en evenemententechniek en de diensten van Big Bang
Showproductions? Bel even, of neem op een andere manier contact op.

www.bigbangshow.nl info@bigbangshow.nl 06-15316518

Foto’s in kleur
De papieren Kerk-Krant wordt vanwege de kosten in zwart-wit gedrukt. Gevolg hiervan
is dat de foto’s dikwijls nogal flets en onduidelijk zijn. Wilt u de foto’s in kleur zien,
abonneer u dan op de digitale Kerk-Krant. Dit abonnement is gratis. Er zijn al 130
abonnees, verspreid door heel Nederland.. U kunt de krant-in kleur ook zien via onze
website.
Zie voor aanmelding van de digitale krant en voor het adres van de website het Colofon
op de achterpagina van deze krant.

Mgr.De Korte over diaconie:
Een evenwichtige Kerk viert, leert en dient. We moeten de missionaire werking van
diaconie niet onderschatten. Vele historici verklaren de groei van de vroege Kerk met
name ook door de hulp die Christenen gaven aan kwetsbaren.
(Citaat uit een interview in NRC-Handelsblad van 31 december 2016)
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Spiritualiteit van de gemeenschap
Joost Koopmans gaat in een driedelige serie in op de visie die Augustinus heeft
op het begrip ‘Gemeenschap’. Onderstaand de eerste aflevering.
Toen ons in 2015 duidelijk werd dat de Augustijnenkerk één jaar later gesloten
zou worden, heeft het dagelijks bestuur van de kerk een soort enquête gehouden
onder de bezoekers met de vraag of zij als geloofsgemeenschap dóór wilden
gaan. De andere mogelijkheid was dat we deel zouden worden van het groter
geheel van een parochie. Uit de antwoorden bleek dat de meerderheid verder
wilde als groep vanwege de manier waarop we aan kerk-zijn gestalte geven. In
openheid voor de tijd waarin we leven en met plaats voor ‘hele en halve
katholieken’, op zoek naar zin en verdieping.
Omdat onze geloofsgemeenschap zich baseert op de spiritualiteit van Augustinus
is het goed om onze manier van kerk-zijn te toetsen aan zijn kijk op de
geloofsgemeenschap.
Wat betekent ‘gemeenschap’?
Een bezinning op het begrip ’ geloofsgemeenschap’ begint met de vraag of we
iets met elkaar te maken willen hebben, of zijn we toch meer een groep
toevallige voorbijgangers, individuen in een gebouw, op één locatie? Als het
antwoord ‘nee’ luidt, ‘we zijn een gemeenschap’, wat betekent dat woord dan in
religieus-christelijke zin?
Een Christus-gebeuren
In zijn brief aan de Korintiërs (1 Korintiërs 12, 12-30) beschrijft Paulus de
gemeente (de geloofsgemeenschap) als ‘lichaam van Christus’. Op deze
beschrijving heeft Augustinus zijn kerkbeeld gebouwd. Kerk is lichaam van
Christus. Door de doop worden wij ingelijfd in dat lichaam. Door de doop word je
geen christen, maar Christus! Christus neemt bezit van jou, Hij wil voortleven in
jou. Alle gedoopten samen vormen een Christus-gebeuren. Daarom zijn we meer
dan een stichting, een club… Hulpbisschop Mutsaerts vergeleek de kerk eens met
een voetbalclub: je hebt je te houden aan de regels en de scheidsrechter bepaalt
of je off-side bent. Wij stijgen echter uit boven het clubniveau, het instituut.
Iedere plaatselijke kerk is een dynamische Christus-gemeenschap waarin
mensen met elkaar willen samenleven, niet om elkaar te beloeren of in de gaten
te houden, maar om voor elkaar het beste te willen en voor de wereld om ons
heen. ‘Lichaam van Christus-zijn’ is dus niet abstract, maar concreet. ‘Zoek niet
naar mijn graf, want dat zul je niet vinden. Mijn handen zijn nu de handen van
anderen die strijden. Mijn stem roept in andere stemmen, mijn droom leeft voort
bij anderen. En weet dat ik pas sterf, als jullie de moed opgeven. Want ieder die
valt in de strijd leeft voort in zijn kameraden.‘ C.M Gutierrez
(bevrijdingstheoloog).
(Wordt vervolgd)
Joost Koopmans osa
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Homilie van Joost Koopmans tijdens de Nachtmis
‘De Barmhartige Leider’
Door de wereld gaat de roep om een sterke man! Naarmate de dreigingen van
terreur, de vluchtelingenstroom en andere crises toenemen, groeit de behoefte van
mensen aan sterke leiders. Wie harde taal uitslaat en autoritair optreedt tegen
veroorzakers van problemen, gooit hoge ogen bij verkiezingen. Maar zijn dit
werkelijk de sterren waarop de wereld wacht?
In de tijd rond Jezus’ geboorte, verlangde het volk Israël ook naar een sterke man.
Iemand die hen kon bevrijden van keizer Augustus, de sterke man van de
Romeinen die de hele wereld onder de duim hield. Hij toonde zijn macht door voor
alle burgers een volkstelling uit te schrijven. Gewone, eenvoudige mensen worden
door dit machtsbesluit gedwongen om zich te laten inschrijven in hun plaats van
herkomst, zoals Jozef en Maria, die hoogzwanger was. En zo gebeurde het dat hun
kind het levenslicht zag, ergens onderweg in een noodopvang, omdat er voor hun
geen plaats was in de herberg.
Er zijn ook herders, de randfiguren van die tijd, die in het holst van de nacht
worden overvallen door een hemels licht dat hen verblindt. De hemel barst open,
God breekt door met zijn licht in de duisternis. Ze horen tot hun grote verbazing
het goede nieuws: ‘Heden is jullie een redder geboren.’ Ze gaan meteen op weg en
vinden Maria, Jozef en het kind liggend in een kribbe. En de herders, deze
eenvoudige mensen, herkennen dit teken van God: de redder van Israël is geen
sterke man die autoritair en schreeuwend orde op zaken komt stellen; het is een
kind dat ons aankijkt en ontwapent. Zoals Omran, dat kind in Aleppo, dat zoveel
pijn heeft gezien dat het gestopt is met huilen. Of de zesjarige Tijn die ongeneeslijk
ziek is en nagels lakt bij het Glazen Huis in Breda in ruil voor een donatie aan het
Rode Kruis dat geld inzamelt om zieke kinderen te helpen. ‘We kijken vol ongeloof
hoe hij de kracht toont dit te doen’, zegt een Rode Kruismedewerker.
De kinderen van Bethlehem, van Aleppo, Breda en Eindhoven doen mij beseffen dat
ik niet geboren ben om te haten en te doden, maar om te beschermen en om
wapens om te smeden tot lepels om eten mee op te scheppen. Geen sterke man
die mensen tegen elkaar uitspeelt is de ster waarop de wereld wacht, maar een
God, die in de gedaante van een kind mensen met elkaar verbindt. God is geen
sterke man op een troon, een idee of een dogma. Hij gebeurt in mensen die hun
krijgstenue in het vuur verbranden en die het kind in zichzelf, dat nog dromen kan
van een mooie wereld, hebben teruggevonden.
Bij het slechte nieuws dat dagelijks tot ons komt - alleen maar meer afstand en
onbegrip tussen groepen mensen; alleen maar meer aanslagen en geweld; alleen
maar meer haat en woede tegen alles wat anders is – zouden we bijna vergeten dat
er ook heel wat mensen zijn van goede wil, die bereid zijn anderen te helpen en
hun nek uit te steken. Mensen die tegen alle tegengeluid in zich blijven inzetten
voor een socialere samenleving; een plaats voor iedereen in de herberg, ongeacht
afkomst, religie, huidskleur of geaardheid. Die mensen, dat zijn de sterren van
Bethlehem die de donkere wereld verlichten.
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Om er enkelen bij name te noemen: Bondspresident Gauck die na de aanslag in
Berlijn de saamhorigheid van het volk aanmoedigt met helende woorden die zeggen
dat de haat van de aanslagpleger hun niet tot haat zal aanzetten. Precies zoals M.L.
King zei: ‘Haat kan geen haat verdrijven, dat kan alleen de liefde doen.’ In plaats
van draconische maatregelen zoals andere landen dat deden, vindt een hoogleraar
Terrorisme en Contra-terrorisme uit Leiden de Duitse rust een lichtend voorbeeld
voor Europa. Het kan verkeren…
En Paus Franciscus dan die ons als geen ander leert dat het Koninkrijk van God
maar één fundamentele wet kent: de wet van de barmhartigheid. ‘De wet van de
barmhartigheid woont in het hart van elk mens, wanneer hij met oprechte ogen kijkt
naar de broeder en zuster die hij ontmoet op zijn levensweg. Allemaal zijn we
aangewezen op de genade van God, omdat we allemaal tekortschieten, en daarom
moeten we elkaar genade schenken en helpen in plaats van afschrijven en
buitensluiten.’ En om de daad bij het woord te voegen, nodigde hij onlangs
duizenden daklozen van over de hele wereld, de randfiguren van onze tijd, uit om
bij hem op bezoek te komen. Die hebben dit ervaren als een teken van
bemoediging: ‘hij kan zich in ons leven verplaatsen’, zeggen ze, ‘in zijn ogen zijn we
even waardig als iemand die geslaagd door het leven gaat.’
Wat een geluk voor onze tijd dat er naast machthebbers met een grote mond en
een ijzeren vuist ook leiders zijn met de zachte kracht van een kind. Dat wij hier
gekomen zijn om de kracht van de zachtmoedigheid te vieren, dat maakt Kerstmis
ook in dit turbulente jaar toch weer tot een feest van hoop, van vrede en
verbondenheid. Daarom lieve mensen: straal deze kracht uit gedurende heel het
nieuwe jaar 2017, want jij bent de ster waarop de wereld wacht!
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LEKENPRAAT XVI
In de vorige eeuw ontstond op de Britse eilanden het onderscheid tussen “quality
press” en “gutter press” om aan te geven wat voor soort krant je voor je had. Als
we die norm zouden toepassen op de huidige Nederlandse kranten zou het blad
Trouw ongetwijfeld tot de eerste categorie worden gerekend. Waarbij dat
dagblad ook nog prat kan gaan op het feit dat het een van de weinige kranten is
die regelmatig serieus aandacht besteedt aan zaken die verband houden met
religie, kerk en godsdienst. Toch is dat geen garantie dat elk artikel van hoge
kwaliteit is.
Zo las ik onlangs boven een meerkoloms artikel, verfraaid met een foto van de
Grote Kerk van Breda, de mijns inziens misleidende kop “Aantal gelovigen is nu
gelijk aan het aantal niet-gelovigen.” Zoals steeds vaker bij koppen in de media
en bij overal aangehaalde resultaten van de meest typische onderzoeken, leek
enige reflectie op het geroeptoeter mij niet verkeerd. Betekende dit dat er meer
dan 8 miljoen landgenoten God wel zien zitten en een even groot aantal denkt
dat hij niet bestaat? Wat wordt precies verstaan onder gelovigen? Gelovig in
wat? En hoe komt men eigenlijk achter die zielenroerselen van een slordige 17
miljoen Nederlanders?

Twee vertalers van de “Confessiones” van Augustinus

Dan blijkt al snel dat enige scepsis over de krantenkop wel op zijn plaats is. De
in het artikel gebruikte getallen en percentages zijn het gevolg van de vraag of
men zich rekent tot een religieuze gezindte en hoe vaak men een kerk bezoekt.
Die vraag is steekproefsgewijs voorgelegd aan zowaar 150 mensen per
gemeente. En met de op deze manier verworven gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, komt een journalist tot de hierboven aangehaalde kop
over de stand van zaken betreffende het geloof in ons land. Het is maar dat u
het weet.
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Niet helemaal vergelijkbaar misschien, want het betrof een heel andere tijd, komt
bij mij toch de herinnering op aan koning Alfred de Grote. Eind 9 e eeuw was er in
zijn koninkrijk Wessex op de Britse eilanden sprake van een geloofscrisis -wanneer
in de geschiedenis niet zou ik bijna geneigd zijn te zeggen- maar hij kwam niet met
wat cijfertjes, doch bemoeide zich krachtdadig met geloofsinhoud. Voorbestemd
om geestelijke te worden, was deze koning geletterd, tamelijk ongewoon in die
tijd, en dus was hij thuis in geloofszaken en literatuur. Leuk vind ik persoonlijk het
feit dat hij, naar verluidt, dezelfde prestatie heeft geleverd als onze voorganger
Wim Sleddens. Ook hij vertaalde de Confessiones van Augustinus.
Waar het mij in dit betoog om gaat, is de vaak onterecht gelegde relatie tussen
kerkgang en geloof. Waarom voorbijgaan aan de redenen waarom veel mensen
zo’n gebouw niet of nauwelijks meer willen betreden? Redenen die te maken
kunnen hebben met negatieve ervaringen in het verleden of met het inmiddels
afwijzen van regeltjes en verboden die golden of gelden in een kerkgemeenschap
of kerkelijk instituut. Waarbij helaas binnen zo’n instituut maar al te vaak vergeten
schijnt te zijn dat het grotendeels regeltjes betreft die ooit bedacht zijn door
mensen. Terwijl geloven in de boodschap van Christus volgens mij neerkomt op
“heb uw naaste lief gelijk uzelf”, oftewel probeer in vrede en verdraagzaamheid
samen met anderen te leven.
Tijd voor wat andere cijfers en percentages? Onze geloofsgemeenschap trok in de
Kerstnacht een kleine 300 bezoekers. Dat is ongeveer drie maal zoveel als het
zondagse gemiddelde. De kans bestaat dat een aantal van hen geen kerkgebouw
meer binnengaat voor eind december 2017. Zijn zij die “ongelovigen” waar Trouw
over spreekt? Liever dan naar cijfers kijk ik naar de inhoud van wat de afgelopen
periode ons bracht. De nachtdienst waarin voorganger Joost Koopmans weer
voortreffelijk de essentie van Kerstmis verwoordde, de geleverde inspanningen om
de dienst op deze locatie te laten slagen en iets wat mij trof in de aankondiging
van de viering in het Eindhovens Dagblad. Twee leden van onze jongerengroep die
in deze krant zo verschillende opmerkingen maakten. De een noemde zich
diepgelovig, de ander agnost. En toch werken beiden actief samen in onze
gemeenschap aan de totstandkoming van de vrede van Christus.
Wellicht is het derhalve beter ons te richten op wat mensen in woord en daad uiten
over geloof en niet zozeer op al dan niet kloppende cijfers en krantenkoppen.
Begon ik met iets aan te halen uit Trouw, ik permitteer me te eindigen met het
citeren van de laatste twee regels uit de Geloofsbelijdenis, zoals we die uitspraken
in de dienst “Ster waarop de wereld wacht” in de aula van het Augustinianum: ”Ik
geloof in het kerstfeest elk jaar opnieuw en daarom in een wereld van vrede.
Amen.”
Gert Dirksen
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Berichten uit de Wereldkerk
Bisschoppensynode over
Jongeren, geloof en onderscheiding van de roeping.
Het Vaticaan heeft in oktober jl. bekendgemaakt, dat in oktober 2018 de 15 e
Gewone Bisschoppensynode zal plaatsvinden in Rome over het thema Jongeren,
geloof en onderscheiding van de roeping. Met de bijeenkomst van bisschoppen uit
de hele wereld wil de paus de pastorale zorg en nabijheid van de katholieke Kerk
met de jongeren uitdrukken.
Zoals gebruikelijk is, is de keuze voor het thema door de paus gemaakt na
overleg met de internationale bisschoppenconferenties, de Oosters-katholieke
kerken en de algemene oversten van kloosterorden en religieuze congregaties.
Het thema is gekozen in het verlengde van de gesprekken tijdens de recente
bisschoppensynodes over het gezin en de inhoud van de post-synodale exhortatie
van paus Franciscus ‘Amoris laetitia’.
Op de komende bisschoppensynode zal de focus liggen op onderwerpen als de
begeleiding van de jongeren in hun groei naar volwassenheid, het door
onderscheiding ontdekken en vreugdevol nastreven van hun levensplan, openheid
voor de ontmoeting met God en de medemens en de actieve deelname aan de
uitbouw van de Kerk en de samenleving.
Ook voor deze synode zal op verzoek van de paus opnieuw een rondvraag
worden gehouden. De bisschoppenconferenties wereldwijd zullen een vragenlijst
krijgen met oog op een brede bevraging bij diverse lokale kerkelijke instanties en
gelovigen, met dit keer bijzondere aandacht voor gelovige jongeren. Op basis van
de rondvraag bij de bisschoppenconferenties wordt het werkdocument opgesteld,
dat de leidraad vormt voor de bisschoppensynode in oktober 2018.
Jacinta Speijer
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
Werkgroep bezinning en spiritualiteit zoekt nieuwe leden!
We zoeken inspirerende mensen die onze werkgroep willen versterken met als taak om mee te helpen aan
een of meerdere onderdelen van ons programma. Wat doen we? We maken ieder seizoen een aansprekend
programma met lezingen en cursussen op het gebied van spiritualiteit, stiltewandelingen, filmavonden,
meditatie en gespreksgroepen
We vergaderen 6 à 7 keer per jaar. Om de onderlinge band te verstevigen gaan we aan het eind van het
seizoen samen eten. Bij alle lezingen en cursussen is tenminste een iemand van onze werkgroep aanwezig.
Meer informatie: w.kleene@planet.nl of 040-221 80 89 Maar je kunt je ook gelijk opgeven!

Film en spiritualiteit
Woensdag 18 januari 2017.We kijken naar de film: ‘Spotlight’. De onderzoekingsafdeling 'Spotlight' van de
krant 'The Buston Globe' wordt ingezet om verslag te doen van diverse seksschandalen binnen de
katholieke kerk in Massachusetts in 2001. De zaak blijkt groter en ingewikkelder dan gedacht: Tijdens
haar zoektocht naar de waarheid raakt het onderzoeksteam verwikkeld in een politiek spel, waarbij ze
ontdekken dat niet alle betrokken partijen hetzelfde belang hebben. Deze solide ode aan de
onderzoeksjournalistiek geeft een stem aan de slachtoffers van seksueel misbruik in de R.K. Kerk. Tijd en
plaats: 19.30-22.00, Groene zaal , klooster Mariënhage. Kosten: € 5,- Informatie:Jacques de Klerk,
jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137.

Cursus Humanisme
Inleider: Arie v.d. Zon. Is ieder mens een humanist omdat hij mens is? Mens zijn is zeker een kernopdracht
van het humanisme. Maar wat houdt dat in? Tijdens deze bijeenkomsten zullen we het humanisme als
levensbeschouwing nader verkennen zowel aan de hand van belangrijke figuren als belangrijke thema's
binnen het humanisme. Data: 14 en 21 februari, 7,14,21 en 28 maart 2017.
Tijd: 19.30-21.15u. Plaats: Klooster Mariënhage. Kosten: € 35,- te voldoen bij aankomst.
Informatie, opgave: J. de Klerk tel. 040-2112137.

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 8 februari 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: 3 februari 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.
Leiding:
Theo
v.d.
Elzen.
Informatie/opgave:
apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611 of Theo v.d. Elzen,elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804

UBUNTU- AFRIKAANSE FILOSOFIE VAN VERZOENING
Lezing op woensdag 1 februari 14.00 uur door Henk Haenen; Plaats: Groene Zaal, klooster Mariënhage;
kosten: € 7,-. Ubuntu is een Afrikaans levensbesef dat van oudsher veel gemeenschappen en culturen ten
zuiden van de Sahara heeft gestimuleerd tot een leefstijl die harmonie en solidariteit hoog houdt.
Ubuntu is door de Zuid-Afrikaanse wijsgeer Mogobe Ramose tot een filosofie uitgewerkt. Aan de hand van
deze gids maakt Henk Haenen ( filosoof) de verzoenende impact van deze filosofie inzichtelijk. De
verzoeningsgezindheid van de Zuid-Afrikaanse politieke leider Nelson Mandela is daarbij een voorbeeld.
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