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VEERTIGDAGENTIJD / VASTENTIJD
We staan aan het begin van zes zondagen op weg naar Pasen. Elke zondag
vormt als het ware een poort waar we doorheen moeten trekken om verder te
komen. Vanouds is een poort een plaats om de reis even te onderbreken.
Hoeveel hotels, restaurants en andere pleisterplaatsen hebben in hun naam
niet tot op de dag van vandaag een verwijzing naar een poort? ‘De Poort van
Drenthe’ bijvoorbeeld, of hotel ‘Caravan Serail’. Bij zo’n poort treffen reizigers
elkaar; het is een plek waar mensen elkaar kunnen aanhoren en elkaar moed
kunnen inspreken. Op onze tocht naar Pasen passeren we zes poorten die ons
even ‘een blik op de weg’ willen geven. Na de poort op de 1 e zondag, die
toegang geeft tot de woestijn, staan we voor de poort die uitzicht geeft op het
beloofde land (2e zondag: de verheerlijking op de berg). En nadat we door de
poort van de waarheid zijn getrokken (3e zondag: de vrouw aan de bron), staat
de poort van het inzicht centraal (4e zondag: de blindgeborene). Als je door de
donkere poort van de dood heen bent gegaan, kondigt zich nieuw leven aan (5e
zondag: de opwekking van Lazarus). En op weg naar Pasen moet Jezus eerst
door de poorten van Jeruzalem heen (Palmzondag). Zes poorten rijgen de
zondagen tussen nu en Pasen aan elkaar.
Joost Koopmans OSA

Het Evangelie van de
3e zondag van de veertigdagentijd:
De vrouw aan de bron.
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LITURGIEKALENDER MAART 2017
Zondag 5 maart 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

1e Zondag van de vasten
Genesis 2,7-9; 3, 1-7; Matteüs 4, 1-11
Joost Koopmans osa

Zondag 12 maart 9.30 uur
Lezingen:
Voorgangers:

2e Zondag van de vasten
Genesis 12, 1-4; Matteüs 17, 1-9
René Hornikx pastoraal werker

Zondag 19 maart 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

3e Zondag van de vasten
Exodus 17, 3-7; Johannes 4, 5-42
Wim Sleddens osa

Zondag 26 maart 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

4e Zondag van de vasten
Samuël 16, 1b.6-7.10-13; Johannes 9,
1-41
Johan Wolbrink, diaken

Zondag 2 april 9.30 uur
Lezingen:
Voorganger:

5e Zondag van de vasten
Ezechiël 37, 12-14; Johannes 11, 1-45
Wim Kalb, pr.

Kieswijzer
Als ik de kieswijzer raadpleeg, zou ik willen weten welk partijprogramma het
dichtst aanleunt tegen de idealen van de Bergrede. De Bergrede, waar we de
afgelopen maand februari (tot in de carnavalsmis toe!) in onze kerken uit
hebben voorgelezen (Matteüs 4,23-7,29). Het manifest van Jezus Christus. Ik
las ergens dat Bismarck ooit gezegd heeft, dat je met de idealen van de
Bergrede geen staat kunt opbouwen. Maar grote mensen hebben laten zien dat
de Bergrede voldoende inspiratie biedt om een volk door geweldloos verzet
naar betere tijden te voeren. Denk maar aan Ghandi, Nelson Mandela en
Havel. Maar denk ook aan de vele naamloos gebleven mensen in wie Christus
zijn werk doet en die laten zien dat je met liefdevolle verzoening de duivelse
kringloop van kwaad en haat kunt doorbreken. Misschien hebt u enige tijd
geleden het interview van het Eindhovens Dagblad met oud-minister van Agt
gelezen. Als het gaat over het geweld en de vluchtelingenstroom in Europa
zegt hij: ‘Angela Merkel met ‘wir schaffen es’ is een heldin voor mensen die
nog affiniteit hebben met de waarden van het christendom. Zij is de enige tot
nu toe die over dit vraagstuk gesproken heeft in de geest van de Bergrede. Ze
heeft wel terugtrekkende bewegingen moeten maken, maar het is toch maar
gezegd. Ze heeft dat met christelijke noties onderbouwd. Ik mis dat in
Nederland. Er zijn partijen die zich christelijk noemen. Ik hoor het niet
genoeg.’ Waar komt u uit, als u de kieswijzer raadpleegt?
Joost Koopmans osa
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Vanuit het bestuur van de
Geloofsgemeenschap Augustinus
Informatiebijeenkomst 24 januari
We hebben de zeer geslaagde bijeenkomst geëvalueerd en afgesproken is dat er
aandacht besteed moet worden aan de opmerkingen die op deze avond gemaakt
zijn: aandacht voor de liturgie, gemis ‘eigen plek’, huisvesting in de
Catharinakerk en de rust voor de vieringen.
Binnenkort maken we een afspraak met Mgr. De Korte. Hij komt graag een keer
op bezoek. We gaan dit gesprek goed voorbereiden mede met het oog op onze
toekomst en zorg voor continuïteit in onze Geloofsgemeenschap en het begrip
kerk-zijn in de Augustijnse spiritualiteit.
Voor het nieuwe kerkelijk jaar houden we een volgende informatie bijeenkomst.
We zullen ook een ‘medewerkers-bijeenkomst’ organiseren.
Tijdens de informatie bijeenkomst heeft iemand zich aangemeld voor de
pendeldienst. Fijn als zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen bij de
organisatie. We zijn nog op zoek naar uitbreiding van het kostersteam. Met
belangstellenden gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden.
Coördinatie activiteiten Joost Koopmans
Als Joost eind april naar Nijmegen verhuist, zal een aantal van zijn
coördinerende taken door andere leden van de geloofsgemeenschap en de
pastores worden overgenomen. Hiertoe heeft recent overleg met de pastores
plaats gehad. In dit overleg is al een aantal afspraken gemaakt. Een der leden
van de doorstartgroep zal als coördinator optreden voor het pastoresoverleg, een
keer per kwartaal. Pastores zullen ook af en toe uitgenodigd worden voor het
overleg van de doorstartgroep, om zo goede feeling te houden.
René Hornikx en Marleen Kremers zullen als eerste aanspreekfiguren optreden
voor de pastores en eventuele knopen doorhakken mocht dat nodig zijn. Er zal
binnen het pastoresoverleg regelmatig aandacht besteed worden aan teksten
van Augustinus.
Uitvaarten voor leden van onze geloofsgemeenschap kunnen geregeld worden
en de pastores werken hier graag aan mee. De liturgiecommissie wordt gevraagd
een eigen boekje voor uitvaartdiensten samen te stellen.
Pastores zijn na de diensten die door hen geleid worden, voor kerkbezoekers
aanwezig, mochten er vragen zijn. Op de website zullen ook alle namen van
pastores met telefoonnummer vermeld worden.
Vanuit het pastoresoverleg wordt eveneens contact onderhouden met de
lectoren.
Op korte termijn wordt een gesprek gearrangeerd met pastores en de
liturgiegroep om zaken af te stemmen.
Een der organisten, Ria van Passel, heeft aangegeven af en toe met het koor te
willen oefenen.
Carla Piscaer
3

Maria in Utrecht
In het museum Catharijneconvent te Utrecht vindt momenteel de tentoonstelling
Maria plaats. Schilderijen over Maria uit vele binnen- en buitenlandse musea zijn
samengebracht in een expositie die tot 20 augustus te zien is.
Maria, de meest invloedrijke en de meest afgebeelde vrouw ter wereld. De
tentoonstelling geeft een beeld van hoe Maria door de eeuwen heen werd
afgebeeld. Naast de expositie zelf zijn er de komende maanden vele lezingen
van kunstkenners, theologen en historici die allerlei aspecten van de Moeder
Gods belichten. Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht op de website
www.catharijneconvent.nl/

Maria-afbeelding van Adriaen Isenbrant (1490-1551)
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Kruisweg
In de Catharinakerk zijn in de veertigdagentijd afbeeldingen te zien van de
kruisweg, gemaakt door ondergetekende, Dolf van der Linden. Ik ben een
eenvoudige amateur op dit gebied.
Een aantal jaren geleden vond ik van mezelf dat ik toch iets van een hobby
moest hebben. Het is toen tekenen en schilderen geworden.
Enige tijd geleden vroegen vrienden van de Catharinakerk mij of ik iets wilde
maken om op te hangen in de vastentijd. Dat was een eervol verzoek. Maar ik
ben niet de persoon om geweldige schilderstukken met veel kleurschakeringen
en licht/donker effecten te maken. Dat doen de grote meesters. Daarom heb ik
mij beperkt tot de eenvoudige volkskunst, die vrij primitief, rechtstreeks zonder
veel tierlantijnen iets op papier zet. De afbeeldingen spreken onmiddellijk voor
zich. U weet dat de kruisweg een eeuwenoude prachtige devotie is, om lopend
langs afbeeldingen van Jezus’ laatste gang naar de berg Calvarie, jezelf te
verenigen met Hem. Eeuwenlang hebben gelovige christenen zich in hun lijden
en verdriet kunnen verenigen met het lijden van Jezus. Zijn voorbeeld, zijn
lijdensweg, was een geweldige steun. In het lijden is en blijft Jezus één van ons.
Zelfs in zijn verlatenheid stervend aan het kruis, blijft Hij één van ons.
Op vele manieren is de kruisweg afgebeeld. Soms als een onaantastbaar
afstandelijk gebeuren ons gegeven, soms zo concreet met de folteringen van het
vergoten bloed, dat de kerkelijke overheid het te indringend vond en het
verbood. Voor de ‘heidenen’ in de oude tijd moest de zoon van God een absolute
Ster zijn, hoog verheven boven al het menselijke gedoe. Voor de christenen die
geloven in Jezus, is zijn éénwording met al het menselijk lijden, een teken dat Hij
met ons is en ons zal brengen tot het ware en blijvende leven bij God. Het kruis
is een levensboom geworden. Al wie zijn leven geeft zal het nieuw terug
ontvangen.
Dolf van der Linden OSA
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Spiritualiteit van de gemeenschap (deel III)
Joost Koopmans OSA
Na de sluiting van de Paterskerk wilden de meesten van ons bij elkaar blijven als
geloofsgemeenschap. In het eerste hoofdstuk van deze korte serie hebben we ons
bezonnen op de geloofsgemeenschap als een Christusgebeuren. Hoofdstuk II
stelde dat deze gemeenschap bestaat uit mensen die iets met elkaar te maken
willen hebben. De gezamenlijke viering van de Eucharistie vormt ons om tot
lichaam van Christus. Maar wat te doen als er geen priester is om voor te gaan?
Anders vieren
Iedere geloofsgemeenschap heeft recht op de zondagse eucharistieviering. Door
een gebrek aan priesters is dat niet altijd mogelijk. In 2007 kwam het bestuur van
de Nederlandse Dominicanen met een pleidooi voor voorgangers uit het eigen
midden van een geloofsgemeenschap. ‘Wij pleiten er met klem voor dat onze
kerkelijke gemeenten, de parochies, in de huidige noodsituatie van het tekort aan
gewijde celibataire priesters creatief de theologisch verantwoorde vrijheid nemen –
en krijgen- om uit hun midden hun eigen voorganger resp. team van voorgangers
te kiezen. (Kerk en Ambt, brochure Valkhof Pers 2007).’ Zowel de Nederlandse
bisschoppen als ook de leiding van de Dominicanen in Rome hebben dit pleidooi
afgekeurd en de discussie daarover stopgezet.
Woord- en Communieviering
Een andere oplossing om op zondag bij elkaar te komen is de Woord- en
Communieviering onder leiding van een diaken, een pastoraal werker of een
toegewijde gelovige. Deze oplossing heeft wel opgang gemaakt in Nederland.
Bisschop De Korte zegt hierover in zijn Beleidsplan: ‘De Woord- en
Communiedienst is een gebedsdienst waar Communie wordt uitgereikt die in de
laatst gevierde eucharistie is geconsacreerd. Feitelijk legt de Woord- en
Communiedienst de nadruk op het katholieke geloof dat de Heer werkelijk in het
Sacrament aanwezig is. Het verlangen van gelovigen om de Heer sacramenteel te
ontmoeten kan zo worden gehonoreerd’ (p.9).
Wij hebben een voorgangersteam van zeven personen. Vier van hen zijn priester,
maar gaan ook op andere plaatsen voor. Van de drie anderen is er één diaken en
twee zijn er pastoraal werker. Zij gaan voor in Woord- en Communievieringen, niet
alleen bij ons maar ook op andere plaatsen. In overleg met hen komen wij elke
maand tot een goede mix van vieringen.
Tot slot wijs ik hier nog op de agapèviering, het vriendenmaal, als alternatief voor
de zondagsviering. In de volgende Kerk-Krant zal ik dit nader uitleggen.
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LEKENPRAAT XVII
Leren duurt een leven lang. Zo heb ik het Engelse woordje “perk” niet aan
mijn vocabulaire toegevoegd in de jaren dat ik rijtjes idioom in mijn hoofd
moest stampen, maar pas later. Toen het gebruikt bleek te worden om de
extraatjes in bepaalde beroepen te kunnen benoemen. Zoals de arts die met
echtgenote een weekend in het buitenland mag doorbrengen op kosten van de
farmaceutische industrie. Of de zakenman die nadat de deal is beklonken een
lange avond elders uitvoerig gefêteerd wordt. In het onderwijs bestaan dit
soort “perks” niet. Als docent moet je het doen met de schriftelijke bedankjes
van een leerling of zijn of haar ouders nadat je enkele jaren veel extra tijd en
aandacht aan de betrokkene hebt besteed. Hetgeen overigens, denk ik nu,
meer blijvende waarde heeft dan de eerder genoemde “perks”.
Maar, ziedaar, dan blijkt dat de school waar ik decennialang gewerkt heb, wel
degelijk het woord “perk” kent. Want elk jaar in december worden alle
gepensioneerden uitgenodigd op school om elkaar te ontmoeten, bij koffie en
gebak, wat drankjes en knabbels, met aan het eind een voortreffelijk Chinees
buffet. En dat alles, als blijk van waardering richting ons, geheel op kosten van
de school.
Zo kon het gebeuren dat ik in de vertrouwde lerarenkamer, vlak voor de kerst
weer eens in gesprek raakte met een sympathieke collega Duits, waar ik ooit
een voor deze Kerk-Krant interessante discussie mee heb gehad. Voor mij
destijds een eye-opener. Het gesprek ging over geloof. Niet dat we in de jaren
70 en 80 in de korte pauzes van drukke en lange werkdagen vaak tijd hadden
om daarover te spreken. Verre van dat. In een werkweek van maar liefst 29
lesuren kreeg je immers zo’n zes à zeven keer per dag pakweg 30 leerlingen in
je klaslokaal, het ene uur 12-jarige beginnende pubers, de volgende vijftig
minuten weer zo’n aantal, maar dan 18-jarige bijna volwassenen, die je iets
moest bijbrengen over Engeland, haar taal- en letterkunde alsmede haar
cultuur. Leerlingen die je ook moest motiveren en stimuleren en zo individueel
mogelijk begeleiden, waarna, laat thuisgekomen vanwege de nodige
mentoren-, sectie-, plenaire en wat dies meer zij vergaderingen, je de rest
van de dag en je weekend door mocht brengen om tientallen brieven en
essays te corrigeren. Zodat de leerling langzaam maar zeker rijp werd voor het
examen.
Er is weinig empathie gevoel nodig, dunkt me, om te veronderstellen dat we in
onze pauzes dus niet dagelijks diepgaande gesprekken voerden in de
lerarenkamer. Maar op een dag vertelde ik aan genoemde collega, wat ik hier
al ooit eerder beschreef, dat ik als braaf katholiek jongetje in de jaren vijftig
niet mocht spelen met de protestantse kinderen van de school tegenover de
onze. Waarna zij met een verlegen glimlach op het gelaat mij toevertrouwde
dat zij, hier op deze R.-K. school, van gereformeerde huize was en als klein
meisje dezelfde ervaring had gehad, maar dan omgekeerd.
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Zij moest ver weg blijven van die niet-deugende katholieken die carnaval vierden
en die met hun biecht meteen weer van hun zonden bevrijd waren.
Onbetrouwbaar volk dus. Net als bij ons werd dat niet telkens letterlijk gezegd,
maar was de hele sfeer er wel naar.

Gert Timmermans, reli-zanger
uit de jaren zestig

Maarten Luther spijkert zijn stellingen tegen de
de kloosterpoort van Wittenberg

Konden we destijds al merken dat we ondanks onze verschillende religieuze
voorgeschiedenis, prima samen konden werken, ditmaal hebben we er nog eens
extra om kunnen grinniken. Want hoe anders is de maatschappij inmiddels. Velen
zijn nog gelovig, of op zoek naar geloof of hoe het ook mag heten, maar slechts
weinigen komen nog wekelijks naar een kerkdienst. Zowel bij protestanten als bij
katholieken. Die echter gelukkig steeds vaker samenwerken op weg naar het
ideaal dat hun en onze Christus iedereen voorhield. Samenleven in vrede.
Oecumene wordt, ook door bisschop De Korte, gezien als gezonde progressie.
Een nieuwe impuls komt wellicht in dit Luther jaar. Wel zijn er zorgen over een
nieuwe godsdienst in dit land die de jaren vijftig-houding aanneemt tegenover
andersdenkenden. Daarover een andere keer wellicht meer. Voor nu kan ik
positief eindigen. Door u te wijzen op de site casella.nl waar u leest over
jongeren die voortgaan op de weg van Augustinus. Zo ongeveer net als wij op
Glorieux, maar dan zonder grijze haren. Waar overigens wel eerbied voor op zijn
plaats is, zoals “voornaamgenoot” Gert Timmermans ooit zong.
Gert Dirksen
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Activiteiten jongerengroep
Tijdens de evaluatie-avond op 24 januari werd door één der aanwezigen
gevraagd om wat uitleg te geven over de activiteiten van de jongerengroep van
Glorieux. In onderstaand artikel beantwoordt Linda Derksen deze vraag.
Wij vormen een nieuwe generatie gelovigen. Joost Koopmans heeft ons bij elkaar
gebracht, maar wat doen wij nou eigenlijk?
Samen ons geloof vieren
Zoals de meesten wel weten bereidt de jongerengroep de hoogmissen van Kerst,
Pasen en Pinksteren mee voor. Onder leiding van Joost Koopmans bepalen we
een thema, zoeken daar teksten en liederen bij en maken voorbedes. En we
proberen iets van interactie te creëren met de kerkgangers om iedereen zo bij de
viering te betrekken. De ene keer delen we iets uit, de andere keer vragen wij u
over iets na te denken. We vieren samen met de gemeenschap, maar eens per
jaar bereiden we ook een eigen gebedsdienst voor alleen ons groepje voor.
Samen ons geloof leren kennen
We komen gemiddeld één keer per maand een avond bij elkaar. Naast liturgie
besteden we dan ook aandacht aan de andere pijlers onder ons geloof. Zoals
catechese. Niet alleen bestuderen we lezingen uit de Bijbel. Joost Koopmans
heeft ons ook over de geschiedenis van Augustinus verteld. Ook hebben we een
artikel uit de Britse katholieke krant The Tablet besproken en er een antwoord op
geschreven dat in De Roerom is gepubliceerd. Dit jaar zijn we begonnen om aan
de hand van onze levensverhalen te vertellen hoe wij geloven.
Samen ons geloof beleven
Tot slot maken we ook tijd vrij voor ontspanning, retraite en diaconie. De
meesten van ons zijn ook op andere fronten actief binnen de gemeenschap. We
organiseren ieder jaar een nieuwsjaarsborrel en afgelopen zomer hebben we
Braziliaans gekookt en samen gegeten voor het afscheid van José. Dit jaar willen
we een weekendje naar het Augustijnenklooster in Gent gaan. En volgend
voorjaar is het plan om met Dolf van der Linden naar San Gimignano te gaan en
in het klooster aldaar wat vrijwilligersklussen te verrichten.
Rectificatie door Bas Sturkenboom
Ik heb mijn geloofsbelijdenis die stond afgedrukt in de vorige Kerk-Krant, nog
eens goed doorgenomen, te meer omdat ik er vragen over kreeg. Ik heb iets
aangepast: in plaats van onder Uw handen schuil ik, zeg ik nu in Uw handen
schuil ik.
Qua Nederlands is, onder iets schuilen, logischer dan in iets schuilen en zeker
zoiets als handen, maar gevoelsmatig ervaar ik God dat Hij mij draagt en me zo
beschermt en niet als een verstikkende deken om me heen.
Zo wil God ook niet zijn. Hij wil je ondersteunen en je bijstaan in raad, maar je
moet zelf het leven ondergaan hoe vervelend het soms ook is.
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
Film en spiritualiteit

Woensdag 15 maart: We kijken naar de film: De Helleveeg. Deze film is gebaseerd op de
succesvolle gelijknamige roman van A.F.Th. Van der Heijden. Regiseur: André van Duren. Het is
een ijzersterk drama over de band van een familie. Hannah Hoekstra zet een overtuigend
personage neer, zowel van Tiny ( de hoofdpersoon) in haar jonge jaren als een bejaarde Tiny. Als
kijker begrijp je alle haat van het hoofdpersonage niet altijd, maar leef je toch met haar mee.
Ook de rest van de cast laat sterk acteerwerk zien, wat De Helleveeg een aangrijpend drama
maakt. Tijd en plaats: 19.30-22.00Groene zaal Klooster Mariënhage, kosten € 5,- Informatie:
Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 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 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: 7 april 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

Zondag 5 maart 15.00-21.00 'Dag van de spirituele film'

Programma:
Zaal open vanaf 15.00u.
15.30u.: film: Copy Conform
17.30u.-18.30u. Pauze met uitgebreid souper
18.30u. film: Een man die Ove heet.
21.00u. Einde
Plaats: Groene zaal , klooster Mariënhage. Kosten : € 10,- .
In verband met de catering graag nog even opgeven.
Opgave en informatie:Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137.

Wies Kleene
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COLOFON
Doelstelling
De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap
Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bindmiddel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een
podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geïnteresseerden
over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken.
De Kerk-Krant is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in
rekening gebracht.
Redactie
Joost Koopmans
Dolf van der Linden
Linda Derksen
Gert Dirksen
Anita van der Kam
Frans Savelkouls
E-mailadres redactie
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Web-site
Binnenkort in de lucht
Adres van de vieringen
Kapel Glorieuxpark
Geldropseweg 170, 5613LN Eindhoven
Bereikbaar met lijn 320 (vertrek station 9.06; aankomst Glorieux 9.12;
terug richting station: vertrek 10.44 en 11.14; lijn 24 vertrek 11.27).
Stichting Augustinus Eindhoven
Voorzitter: pater Joost Koopmans
Secretariaat: Carla Piscaer; cjm.piscaer@gmail.com
Bankrekening: NL27 INGB000 7526249
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 2 april
Sluitingsdatum voor kopij is 24 maart.
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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