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De Geloofsgemeenschap aan het woord
Deze keer een heel andere Kerk-Krant dan u gewend bent. Niet de redactie of
vaste schrijvers hebben de krant gemaakt, maar het leeuwendeel van de
inhoud is van uzelf. Op de avond van 24 januari vond in de Groene Zaal een
bijeenkomst plaats waarbij de leden van onze gemeenschap waren uitgenodigd
om met elkaar te praten over hun ervaringen van vijf maanden Glorieux. Velen
van u hebben aan deze oproep gehoor gegeven en hebben openhartig hun
mening gegeven. Uw woorden staan in deze krant. Om iedereen er kennis van
te laten nemen, om duidelijk te maken dat iedere mening telt en om aan te
geven dat we een gemeenschap zijn. Zie de pagina’s 4 tot en met 9.
Bas Sturkenboom heeft een heel persoonlijke geloofsbelijdenis. Zie pagina 3.
Op pagina 12 vindt u de tweede aflevering van de kleine serie die Joost
Koopmans schrijft over het thema De Spiritualiteit van de Gemeenschap. De
Lekenpraat van onze vaste columnist Gert Dirksen ontbreekt deze keer door
plaatsgebrek maar zult u in onze volgende editie weer aantreffen.

Op 2 februari was het feest van Maria Lichtmis, de herdenking van de Opdracht
van de Heer in de Tempel.
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LITURGIEKALENDER FEBRUARI 2017
Zoveel zaken zijn in beweging. Vanuit allerlei hoeken wordt ons verteld hoe
we in deze tijd het beste ons leven kunnen leiden. De een verkondigt dit en
de ander dat. Waar vind je houvast? In Jezus’ dagen was het niet veel anders.
Jezus spreekt op een berg een rede uit om de mensen meer duidelijkheid te
geven. Hij geeft aan welke weg ze kunnen gaan, hoe ze een zinvol leven
kunnen leiden, een pittig leven, een leven dat ruimte biedt, waarin je uitgroeit
tot de mens die je kunt zijn. Er lopen al steeds meer mensen achter hem aan.
Op deze ‘zondagen- door –het – jaar’ staan we erbij stil wat wij met Jezus
’woorden’ kunnen.
(tekst uit ‘In uw midden’)

Zondag 5 februari 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

5e Zondag door het jaar
Jesaja 58, 7-10; Matteüs 5, 13-16
Wim Kalb, pr.

Zondag 12 februari 9.30 uur
Lezingen:
Voorgangers:

6e Zondag door het jaar
Sirach 15, 15-20; Matteüs 5, 17-37
Joost Koopmans OSA en Marleen
Kremers, pastoraal werkster
(overweging)

Zondag 19 februari 9.30 uur
Lezingen:

7e Zondag door het jaar
Leviticus 19, 1-2.17-18; Matteüs 5, 3848
Dolf van der Linden OSA en René
Hornikx, pastoraal werker (overweging)

Voorganger:
Zondag 26 februari 11.00 uur
Voorganger:

‘Carnavalsmis op de Mert’
Joost Koopmans OSA; zie pagina 10 en
11
Degenen die hier niet aan mee doen, kunnen zich aansluiten bij de viering van
Glorieux om 11.00 uur.

Woensdag 1 maart: Aswoensdag U hoort nog hoe we dat gaan vieren.
Zondag 5 maart 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

1e zondag van de Veertig Dagen
Genesis 2,7-9;3, 1-7; Matteüs 4, 1-11
Joost Koopmans OSA
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Geloofsbelijdenis
Als ik geloof, dan ben ik Thuis.
Onder Uw handen houd ik mij schuil.
Welk pad mijn voeten me ook brengen, nergens zal ik vreemd zijn.
Als ik geloof, loop ik in het oog van het leven.
Golven beuken op mijn kust maar wankelen doe ik niet.
Als ik geloof, gaat het Licht van Uw zoon mij vooruit
en weerkaatst in mij naar mijn naasten om mij heen.
Als ik geloof, luistert mijn hart naar Uw stem
meegevoerd op de zachte bries die fluistert: Heb lief!
Als ik geloof, struikel ik telkens weer naar Uw uitgestoken hand,
zoals ik ook mijn naaste struikelaars mijn handen reik.
Als ik geloof, hoor ik de zonnestralen in de lach van een kind
die vallen op de stippen van het lieveheersbeestje.
Amen.

Bas Sturkenboom
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De Geloofsgemeenschap sprak zich uit
Ruim vijftig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de
Doorstartgroep om op de avond van 24 januari naar de Groene Zaal van
Mariënhage te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over het eerste
half jaar in Glorieux. Tien mensen hadden een bericht van verhindering
gestuurd waarbij de griep het meest voorkomende motief was. Enkelen van de
afwezigen hadden zelfs de moeite genomen om hun mening schriftelijk
kenbaar te maken.
Het werd een bijzondere avond. Geen bijeenkomst
waarbij de voorzitter met behulp van een projectiescherm en een power-point-presentatie een betoog
afsteekt waarna de aanwezigen vragen mogen stellen. De
rollen waren vanaf het begin omgedraaid. “Het woord is
aan U” waren de eerste woorden van avond-voorzitter
Joost Koopmans nadat hij de aanwezigen had welkom
geheten. Hij nodigde iedereen uit om te vertellen over
zijn of haar ervaringen, gevoelens en gedachten over de
afgelopen maanden in Glorieux.
Een aanpak waarbij iedereen aan het woord kwam in een sfeer van openheid en
bereidheid om naar elkaar te luisteren. Het werd geen discussieavond waarbij
de beste sprekers de meeste tijd vulden, maar een avond waarop vijftig
mensen aan het woord kwamen die zonder interrupties of tegenwerpingen hun
mening konden geven. Meningen die heel divers waren, uiteenliepen van zeer
enthousiast tot kritisch. Meningen die voor de Doorstartcommissie van groot
belang zijn om rekening mee te houden bij het vormgeven van de nabije
toekomst van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven.
Onderstaand vindt u een uitgebreide samenvatting van de gedachten,
gevoelens en ideeën die op deze avond te berde werden gebracht. Ongefilterd
en zonder commentaar of conclusies. Dat laatste rekent de Doorstartcommissie
zich nu tot taak. Vermoedelijk is het niet helemaal compleet maar dat komt
omdat uw verslaggever niet zo snel kan schrijven als u kunt spreken. Daarnaast
moest hij af en toe een fotootje maken waardoor hij wel eens wat miste.
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Ik ervaar het als heel inspirerend. Meer gemeenschap. Contact met de mensen van
Glorieux wordt op prijs gesteld.
Er waait een andere wind dan in de oude kerk. Ik voel me er thuis, maar de paters
worden wel gemist.
De teksten van de liederen bevallen me vaak niet. Ik zing dan niet mee omdat ik er
niet achter kan staan. Ik vind ze vaak oubollig.
Compliment aan de Doorstartcommissie voor wat er allemaal bereikt is.
Ik stoor me wel aan het gepraat voorafgaand aan de viering. Het is het enige
rustmoment in de week. Graag stilte dan ook vooraf.
Ik mis een tafeltje waar ik een kaarsje kan opsteken.
Is er geen pendeldienst om mensen vanaf het plein voor de Paterskerk naar
Glorieux te brengen?
Ik vind het prima. Ik sprak tijdens de kerstnachtviering mensen die al in geen jaren
meer in de kerk waren geweest en nu besloten vaker te komen.
Ik ben een nieuwkomer. Ik ben voor het eerst in de Paterskerk geweest op de dag
van de sluiting. Nu kom ik wel eens naar Glorieux. Ik ben daar heel tevreden over.
Zou er niet iets van Gregoriaans ingepast kunnen worden? Bijvoorbeeld
voorafgaand aan de viering. Ik heb een uitgebreide grammofoonplatencollectie van
gregoriaanse muziek en die stel ik graag ter beschikking.

Hartstikke blij. Mooie intieme kapel.
Sfeervolle diensten, fijne voorgangers die allemaal hun eigen inbreng hebben.
De weemoed om de Paterskerk is inmiddels wat weggeëbd. De open armen zijn
minder. De gemeenschap is nu meer naar binnen gericht.
Het gemeenschapsgevoel is minder. Er is minder tijd om na afloop met elkaar te
praten. Je moet vlug weg. Het is niet meer de augustijnse gemeenschap van
vroeger. Het is een gesloten gemeenschap geworden. Ons thuis-gevoel zijn we
kwijt.
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Blij dat de jongeren een plaats blijven hebben.
Jammer dat het geen open gebouw is. We moeten oppassen dat het geen elitaire
groep wordt. We moeten kijken of we contacten kunnen leggen met andere groepen
om niet geïsoleerd te raken.
Ik ben blij met zoveel mensen, met het gemiddelde van 80 bezoekers per keer. Waar
komt die groei vandaan?
Ik voel me geblokkeerd door de beslotenheid van Glorieux.
Ik ben teleurgesteld over de snelheid waarmee alles moet gebeuren.
Half tien is voor mij eigenlijk te vroeg. En na afloop voel ik me weggejaagd.
Het wij-gevoel is belangrijk. Koffie is niet de hoofdzaak. Ik vind het een vooruitgang
ten opzichte van die grote kerk. Het is intiem.
Ik ben jaren niet in de kerk geweest. Door de invloed van zuster Wilma ben ik weer
teruggekeerd. Ik heb het gevoel van voorheen nog niet terug.
In de beginfase viel het mij niet mee. Maar elke zondag ben ik weer blij dat ik
geweest ben.
Ik mis de klok die ons roept.
Er is een groot verschil met een echte parochie. Met alleen die zondagochtendviering
zijn we geen gemeenschap.

Ik zie nog niet goed hoe we verder kunnen.
Een gevoel dat ik al heel lang niet meer gehad heb: een gevoel van gemeenschap.
Mijn zorg ligt in de toekomst. We zijn een lekencommuniteit, daar ligt de uitdaging.
De gemeenschap moet groeien. Vorming is nodig. Vorming ook in de spiritualiteit van
Augustinus. Want nu de communiteit van de augustijnen is verdwenen, is het
vormingswerk in elkaar gezakt.
Wat tijdens de vieringen in Glorieux gepraktiseerd wordt, de lange stiltes na de preek
en na de communie, is heel authentiek. Dat is belangrijk. Het zijn de momenten dat
je tot eenheid met God komt. Dit moet blijven.
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Wens van vele mensen: stilte voor de mis!
De Doorstartcommissie verdient een compliment. Wat in de Paterskerk werd
gepraktiseerd, wordt in Glorieux gecontinueerd.
Waarom konden we de stap niet maken naar de Cathrien. Er gaan hier veel
geruchten over. Voor ons is onduidelijk waarom de Cathrien niet mogelijk was.
Graag publiekelijk informatie daarover.
Glorieux is laagdrempelig, ontspannen en vriendelijk.
Liturgie, catechese en diaconie moeten met elkaar in evenwicht zijn. Deze drie poten
moeten van de grond komen. Met alleen liturgie zijn we er niet.
Ik mis een pastorie. De gemeenschap moet centraal staan.
Doordat er meerdere voorgangers zijn, wordt er kleur en diversiteit gegeven aan de
overwegingen.
Ik mis de muziek en ik mis een koor.
De kerk moet dicht bij de mensen blijven. Bij een kerk in een afgesloten ruimte
achter een hek, voel ik mij niet happy.
In de ontwikkelingen rond kerken en parochies ziet men zwerfgroepen ontstaan. Wij
zijn ook zwervers geworden. Door bijvoorbeeld naar de Cathrien te gaan, zouden we
andere zwervers kunnen ontmoeten. Door naar Glorieux te gaan, missen we de kans
op ontmoetingen met anderen.
We missen ook de groep augustijnen als inspirators en als samenbindende factor.
Dit jaar heeft me heel veel goed gedaan.

Na alles wat er al gezegd is, valt het niet mee om nog wat origineels te zeggen.
Het sluiten van de Paterskerk op 28 augustus heeft mij emotioneel zeer
aangegrepen. Ik was dan ook verrast dat ik door de start op 4 september in
positieve zin ook aangegrepen werd.
Bij alles wat er vanavond gezegd is, moeten we het belangrijkste niet vergeten.
Lang of kort koffiedrinken, wel of niet praten voor de viering, op zich belangrijk,
maar er is meer. Wij hebben in deze moeilijke tijden de verantwoordelijkheid op ons
genomen om het vuur brandend te houden. Het vuur van het Evangelie. Dat moeten
we als onze primaire opdracht zien. Daar gaat het om.
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Ik ben heel tevreden over de nieuwe ruimte in Glorieux: ruime zaal met goede
akoestiek; je kunt er alles goed verstaan. Gemakkelijke stoelen.
Ook wat betreft de vieringen ben ik gelukkig: een grote verscheidenheid aan
voorgangers. Ook de jonge pastorale werker van Glorieux: ze heeft een heldere
stem die spreekt met overtuiging.
Ik vind ook dat de doorstartgroep de overgang naar een andere locatie heel goed
begeleid heeft. Met voortdurend overleg over de gang van zaken en de mogelijke
keuzes. Communicatie is een van de moeilijkste dingen om goed te doen.
Wij storen ons behoorlijk aan het gepraat voorafgaand aan de viering. Ondanks dat
het al meerdere keren gezegd is, blijft dit door gaan. Het was voor ons al een grote
overgang, van de prachtige kerk naar kapel, wij hebben ook een kapel in ons
Moederklooster, maar dat is bijna gelijk aan een grote kerk met al zijn pracht en
praal.
Overigens hebben wij zeker niet te klagen over de liturgie, altijd erg mooi en
zinvol, met goede preken waar je wat aan hebt. Toch houden wij ons hart vast als
de paters straks meer en meer uit het zicht verdwijnen, dat zal niet direct zijn,
maar toch!!! Want het gaat en ging ons vooral om de aanwezigheid van de paters.
De andere voorgangers bij eucharistie of woord- en communiedienst doen het ook
perfect, niets van te zeggen. Wat mij opvalt, is dat wij zondags zo weinig mensen
zien vanuit de oude plek, bijna allemaal nieuwe gezichten. Wat heel jammer is dat
wij zondags niet de gelegenheid hebben om mee koffie te gaan drinken, onze
oudste zuster van 94 wil dat liever niet, door haar slechte zicht en gehoor, kan zij
moeilijk communiceren, begrijpt U! Voor mij zelf is dat heel vervelend. Ik leg graag
contact, maar helaas! Daar kan niemand iets aan doen.
Misschien in de verre toekomst, maar zolang wij onze oudste kunnen meenemen
doen wij dat graag, met alle consequenties.
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Aan het einde van de rondgang stelt Joost Koopmans vast dat de manier van
eucharistievieren ons bindt. Daarom zijn we overgestoken en dat is gelukt. Maar
met diaconie en vorming is nog een lange weg te gaan. Zeker nu Mariënhage
binnenkort gesloten wordt, wordt dat er niet eenvoudiger op.

Na een pauze waarin de aanwezigen hun ervaringen in kleine clubjes uitwisselen en
napraten, worden er nog enkele zakelijke punten aan de orde gesteld.
Ad Broeken, de nieuwe penningmeester die de taken van Fons Roels heeft
overgenomen, vertelt dat we nu € 8.500 in kas hebben. De begroting voor 2017
laat een positief saldo zien van € 1.000. Financieel zijn er voorlopig geen zorgen.
Er zijn nog mensen die op de rekening van Mariënhage betalen. Ad roept de
mensen op om svp de juiste rekening te gebruiken. Hij gaat ook in op de vraag
waarom niet gekozen is voor de Triodos-bank. Het probleem voor ons met deze
bank is dat er geen mogelijkheid is om het geld van de collectes af te storten.
Carla Piscaer deelt mee dat de augustijnen Mariënhage begin april zullen verlaten.
Dat betekent dat er naar nieuwe ruimtes gezocht moet worden voor vergaderingen
en voor de groep Bezinning en Spiritualiteit. Er zijn diverse opties. De
Doorstartcommissie onderzoekt dit en komt hier op terug.
Joost Koopmans gaat verhuizen naar Nijmegen maar blijft bij onze
Geloofgemeenschap betrokken. Hij zal eens per maand voorgaan. Er wordt nu een
plan gemaakt over het organiseren van de pastorale taken.
Tenslotte wordt vanuit de zaal nog gevraagd om wat meer te doen aan de de PR
van de Geloofsgemeenschap.
Frans Savelkouls
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Het is mis op de Mert
Door: Marie-José Dekkers (tekst uit de Lampegatter van 20 januari 2016)
Dit jaar is voor het eerst de traditionele Eindhovense carnavalsdienst op zondag
26 februari niet in een stichtelijke omgeving; de mis verhuist van de
Augustijnenkerk naar de tent op de Mert. Carnavallend Eindhoven was in rep en
roer: ,,De kerk sluit carnaval buiten.” Zo zit het níet; carnaval is geen
Jozef&Maria 2.0 die nergens onderdak kunnen vinden.
De mis wordt dit jaar voor het laatst voorgegaan door Augustijnenpater Joost
Koopmans, die teruggaat naar Nijmegen. Hij volgde Eindhovenaar en medeAugustijn Piet Vermeeren op.
Joost vindt het bijzonder dat (halve) katholieken en niet-gelovigen bij elkaar
willen komen voor bezinning op carnaval: ,,Buitengewoon dat daar behoefte aan
is, en dat we daarmee mensen een dienst bewijzen. Een goeie kans om samen
carnaval een beetje verdieping te geven.”
Deelritueel
Pater Koopmans kaartte zelf de tent op de Mert aan: ,,Je hebt ook kermismissen,
in kermistenten, dus het gebeurt meer. De kerk kan ook naar buiten treden, de
straat op. Paus Franciscus zegt dat ook vaak. De locatie kan prima.” Hij
benadrukt dat het een dienst is, geen eucharistieviering: ,,Bezinning, muziek en
meditatie vullen die dienst, inclusief een deelritueel waarin we letterlijk iets
samen delen.”
Verkassen
Organisator Mayke Muller is al jaren de drijvende kracht achter de mis. Ze heeft
alle respect voor de beslissing om de mis te verkassen: ,,Natuurlijk kregen we
veel reacties, en vaak de vraag waarom we niet alsnog de Paterskerk konden
gebruiken, maar die is gesloten. Ik wilde er geen discussie over voeren, pater
Koopmans is toch degene die de mis draagt. Het gaat niet om het kerkgebouw
maar om het samenzijn met carnaval. Ik ben zelf niet gelovig maar ik vind het
heel bijzonder dat al die carnavalsvierders op een integere manier samen zijn.
Het is een mooi stukje carnaval dat niet verloren mag gaan. Dat is ook de reden
waarom we er nog de moeite voor doen. Zo’n evenement mogen we niet laten
zakken.”
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Het is en blijft dan ook een groot evenement. De kerk zat altijd vol, met
zeker 500 bezoekers. Dat aantal verwacht Mayke ook nu weer: ,,Plus de 150
vrijwilligers die eraan meewerken. Stratums muziekcorps St. Cecilia zet er
met zo’n 70 man bijna een symfonisch orkest neer, plus de overige muziek.
Het podium in de tent zal te klein zijn, de bezoekers kunnen we wel kwijt.”
Aan dat podium wordt nog gesleuteld want de muziek is belangrijk, vindt
Mayke: ,,De truc van de mis is juist dat de muziek mensen raakt, hen stil én
blij maakt. Daar zit regie achter; er zijn momenten van bezinning en
momenten van feest. Daardoor worden de mensen die elk jaar komen nog
steeds geraakt. Dat vind ik het mooie van de mis. Mensen vinden het fijn om
stil te staan bij het vieren van deze dagen, maar ook bij mensen die het
minder goed hebben, en dat samen te delen.”
De tent vormt dus nog een uitdaging: ,,Veel carnavalsvierders roepen al lang
dat de tent voor de ‘buitenlanders’ is, je snapt wel wat ik bedoel. We willen
laten zien hoe het daar kan. We doen ons eigen ding. Hopelijk blijft iedereen
lekker hangen om te brunchen. Met het muziekcorps werken we aan een
goede overgang; zij blijven doorspelen terwijl we ombouwen. Mensen kunnen
dan nakletsen en een broodje eten. Samen zorgen we ervoor dat het een
homogeen feest wordt.”
Zaligheden
Met het nieuwe thema moet dat zeker lukken: ‘Fiere stad in het zalige
zuiden’. De mis draait rond de 8 zaligheden. Niet de gelijknamige dorpen in
de regio, maar de ‘Zalig zijn…’-uitspraken van Jezus die in het evangelie van
Matteüs aan bod komen. En in de oecumenische dienst dus, waarmee
Lampegat carnaval 2017 viert.
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Spiritualiteit van de gemeenschap (deel II)
Na de sluiting van de Paterskerk wilden de meesten van ons bij elkaar blijven als
een geloofsgemeenschap. In de vorige aflevering hebben we ons bezonnen op de
geloofsgemeenschap als een Christusgebeuren. Door de doop zijn wij ingelijfd in
het lichaam van Christus, Hij wil in ons voortleven. In onze samenkomsten wordt
die gemeenschap gevormd en gevoed.
God eren in elkaar
Iemand kan naar de kerk komen om er zijn persoonlijke band met God te voeden,
om de geestelijke relatie met Christus te verdiepen. Hij doet dat via de
gemeenschap die samen bidt, zingt en viert. Maar hij komt voor zichzelf en niet
voor de gemeenschap. Een basisgedachte voor de spiritualiteit van de
gemeenschap is: we willen iets met elkaar te maken hebben. De bijeenkomst is
om zo te zeggen minstens een eredienst aan elkaar. In zijn Regel zegt Augustinus:
‘Eert God in elkaar.’ Niet zozeer de kerk is het huis van God, maar wijzelf. ‘Dit
kerkgebouw is het huis van onze gebeden, maar het eigenlijke huis van God zijn
wijzelf. Doch wij vormen met zijn allen het huis van de Heer, indien wij door liefde
met elkaar verbonden zijn (uit preek 336 van Augustinus). ‘
Samen vieren
Het is de gemeenschap die viert. Er wordt voorgelezen uit de H. Schrift. Die
woorden geven aan ons samenkomen een richting, ze voeden, bevestigen, dagen
uit, corrigeren. Voor Augustinus is de lezing uit de H. Schrift een sacrament. In het
woord licht God op en wordt ons geloof belichaamd. Je zou dus kunnen zeggen dat
in een woorddienst Christus werkelijk tegenwoordig komt in de ontvankelijke
gelovige. ‘De eucharistie is voor ons dagelijks brood. Ook wat ik nu met jullie
bespreek, is dagelijks brood. Dat jullie elke dag in de kerk horen lezen uit de
Schrift, is dagelijks brood. Dat jullie liederen horen en zelf zingen, het is allemaal
dagelijks brood. We hebben het gewoon nodig voor ons verblijf hier, in den
vreemde (uit preek 57 van Augustinus).’ Als de viering zich voortzet in de
Eucharistie, zijn brood en wijn zichtbare tekenen van Christus’ tegenwoordigheid in
het woord.
Nota Bene
Je ziet dat na een kerksluiting mensen nogal eens bij elkaar willen blijven als
gemeenschap. In zijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen lees je dat
bisschop de Korte dit gemeenschapsgevoel honoreert door te zeggen dat na een
kerksluiting de mogelijkheid onderzocht moet worden om te blijven vieren in
bijvoorbeeld een dorpshuis of verzorgingshuis. Want anders zou het katholieke
leven in een dorp of wijk uit elkaar kunnen vallen.
Joost Koopmans OSA
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Stabat Mater in Oirschot
In het weekend van 1 en 2 april vinden in de Basiliek van Oirschot weer de
jaarlijkse uitvoeringen van een Stabat Mater-compositie plaats. Dit jaar is
gekozen voor het werk van de Boheemse componist Antonin Dvorak.
Stabat Mater dolorosa: Daar stond de moeder van smarten, wenend bij het kruis
waaraan haar zoon stierf. De tekst van het Stabat Mater stamt uit het midden
van de 13e eeuw en heeft vele componisten geïnspireerd. Er zijn meer dan 500
toonzettingen bekend. In Oirschot bestaat al vele jaren de traditie om twee
weken voor Pasen mooie uitvoeringen van belangrijke componisten van dit werk
ten gehore te brengen. Dit jaar is gekozen voor Antonin Dvorak (1841-1904).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.stabatmater.nl

Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit
zoekt nieuwe leden!
We zoeken inspirerende mensen die onze werkgroep willen versterken met als
taak mee helpen aan één 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
 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!
Wies Kleene
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Vrienden van Titus Brandsma
Voor velen van ons is het Titus Brandsma Instituut een bekende instelling. Onze
werkgroep Bezinning en Spiritualiteit heeft voor haar jaarprogramma altijd
inleiders kunnen vinden om vanuit het brede terrein van de spiritualiteit
inleidingen te verzorgen. De naam Titus Brandsma viel ook zeer vaak. In dit
artikel willen wij aandacht vragen voor de Stichting Titus Brandsma. De
voorzitter van deze stichting is pater Falco Thuis O Carm. Hij spreekt in het blad
van de stichting behartenswaardige woorden. Titus Brandsma is bekend
geworden als een prachtig en moedig mens met een grote geestelijke
weerbaarheid. Hij is voor velen een bron van inspiratie geworden.

Titus Brandsma O Carm

Falco Thuis O Carm

Een vroege marteldood in Dachau heeft hem niet voorgoed tot zwijgen gebracht.
Hij blijft spreken door zijn vele geschriften maar ook door wie hij was. Veel
mensen hebben getuigd van zijn onbaatzuchtige liefde en onvoorwaardelijke
trouw aan de waardigheid van ieder mens. Hij bleef overeind in zijn laatste
beproeving in Dachau. Zijn geestkracht is als een erfenis. Hij is een bron van
inspiratie die wij in onze tijd hard nodig hebben. Veel scholen, parochies en
religieuze instituten dragen zijn naam. Dit niet alleen in Nederland maar ook
wereldwijd.
Pater Thuis wil de vriendenkring voor pater Titus doen groeien. De rijkdom van
zijn erfenis moet velen bereiken. Zijn religieuze levenshouding moge velen een
steun zijn. Pater Titus wist God zeer nabij in zijn leven. Vanuit deze houding
schonk hij velen troost en bemoediging. Zijn Godsbeeld was geen abstracte
schets maar een levende werkelijkheid die hem vervulde met vreugde en
vrijheid. In zeer barre omstandigehden kon hij zeggen: ‘Het gaat mij goed’.
Voor meer informatie: Stichting Vrienden van Titus Brandsma, Stijn Buysstraat
11, 6512 CJ Nijmegen of via de website www.titusbrandsmamemorial.nl
Inigo Bocken, directeur van de stichting, verzorgt op 1 maart in de Groene Zaal
van Mariënhage een lezing over Hildegard van Bingen. Voor meer details: zie
pagina 15.
Dolf van der Linden OSA
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
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: 19.30u.-21.15u. Plaats: Klooster Mariënhage. Kosten: € 35,- te voldoen bij aankomst.
Informatie, opgave: J. de Klerk tel. 040-2112137.

Film en spiritualiteit

Woensdag 15 februari. We kijken naar de film: Marie Heurting. De film speelt in Frankrijk aan
het einde van de negentiende eeuw. De doofblinde Marie wordt als een schichtig, wild dier bij de
zusters van het Larnay Instituut gebracht. Zuster Marguerite ziet het als haar levenstaak om
het meisje uit haar isolement te halen en met eindeloos geduld haar gebarentaal te leren. Met
succes maar niet zonder strijd lukt dit. Regisseur Améris vertelt het waargebeurde verhaal subtiel en zonder sentiment. De actrices Carré en Rivoire maken op een weergaloze wijze het diepe
verbond tussen de twee vrouwen voelbaar. Tijd en plaats: 19.30-22.00, Groene zaal, klooster Mariënhage, Kosten: € 5,- Informatie:Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137.

Lezing: Mystiek als kritiek bij Hildegard van Bingen

Inleider: Inigo Bocken. De visioenen van Hildegard van Bingen zijn op het eerste gezicht in onze
ogen wereldvreemd en ontoegankelijk. Toch is er een manier van lezen mogelijk van deze
visioenen die de mystiek juist als een zeer praktische en zelfs kritische praktijk laat zien. Datum
en tijd: woensdag 1 maart, 19.30-21.30 Let op! 's avonds! 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 8 maart 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 maart 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/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611, Theo v.d.
Elzen, elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804

Wies Kleene
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