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PALMZONDAG: INTOCHT IN JERUSALEM

Afbeelding uit “Bijbelsche Geschiedenis des ouden en nieuwen Testaments ten dienste der
katholieke scholen en huisgezinnen”. Uitgegeven te Freiburg in 1871.
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LITURGIEKALENDER APRIL 2017
Zondag 9 april 9.30 uur:
Lezingen:
Voorganger:

Palmzondag; zegening en uitreiking
palmtakken
Matteüs 21, 1-11 en meditatieve tekst
Joost Koopmans osa

Witte Donderdag 13 april 18.30
uur:
Lezingen:
Voorgangers:

Gedachtenis aan het laatste
avondmaal
1 Korintiërs; Johannes 13, 1-15
Joost Koopmans osa en Marleen Kremers

Goede Vrijdag 14 april 15.00
uur:

Gedachtenis aan Jezus’ lijden en
dood
Passieverhaal, kruishulde en communie
Marleen Kremers

Voorganger:
Paaszaterdag 15 april 21.30
uur:
Voorgangers:
Pasen 16 april 9.30 uur:
Lezingen:
Voorgangers:

Paaswake
Licht, lezingen, hernieuwing
doopbeloften, Eucharistie
Joost Koopmans osa en Johan Wolbrink,
diaken
Hernieuwing doopbeloften;
Eucharistieviering
Handelingen 10,34-43; Johannes 20, 1-9
Dolf van der Linden osa en Joost
Koopmans osa

Tweede Paasdag:

Wie wil, kan zich aansluiten bij de
Glorieuxviering om 11.00 uur.

Zondag 23 april 9.30 uur:
Lezingen:

2e zondag van Pasen
Handelingen 2, 42-47; Johannes 20, 1931
René Hornikx, pastoraal werker

Voorganger:
Zondag 30 april 9.30 uur:
Lezingen:
Voorganger:

3e zondag van Pasen
Handelingen 2, 14.22-32; Lucas 24, 1335
Wim Kalb, priester

VASTENACTIE

De opbrengst van de vastenactie is bestemd voor het kinderhuis van pater
Paul Ravi in India. Dit kinderhuis beschermt 25 jongens tegen verwaarlozing,
kinderarbeid, wanhoop en werkeloosheid.
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GOEDE WEEK EN PASEN
Een goede paasviering kan iets losslaan bij de deelnemers: een beetje
vreugde, opwekking, blijdschap. Dat is ook de bedoeling van het paasfeest: te
midden van alle dood en duisternis, ellende, crisis, agressie en noem maar
op, een beetje optimisme bieden, perspectief, lente. Ja, maar is dat dan geen
naïef optimisme? Is godsdienst dan niet een vlucht uit de keiharde
werkelijkheid? Wil Pasen dat kruis van Goede Vrijdag toedekken? Nee, dat
kruis, die wonden en dat graf zijn er, maar wat wij willen vieren, is dat zij niet
het laatste woord over Jezus (gehad) hebben. Zijn lijden is opgenomen in zijn
verheerlijkt lichaam. De verrezen Heer wordt afgebeeld met zijn wonden, de
paaskaars met de wierookkorrels. Als de verminkte en begraven Jezus toch
leeft bij God, als hij de dood heeft overwonnen, dan kan hij ook ons door de
dood heen halen. Nu al door dodelijk kwaad, dodelijk verdriet, dodelijk
onrecht, en uiteindelijk door de dood van het graf.
Joost Koopmans OSA
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Financieel overzicht over het jaar 2016 van de
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Op de pagina hiernaast treft U de cijfers aan over de periode september tot en
met december 2016. Ter vergelijking is daaraan toegevoegd de begroting die in
augustus gemaakt is. Toen was er overigens nog geen goed beeld van hoe het in
ons nieuwe onderkomen in Glorieux zou gaan lopen. Ter toelichting op de cijfers
het volgende.
Uitgaven
De post huur en onderhoud heeft een overschrijding van bijna € 1.500. De
oorzaak hiervan is dat er nog een verrekening is gekomen vanuit de Paterskerk
voor energie en onderhoud van de verwarming.
De kosten van de erediensten waren € 650 hoger dan begroot als gevolg van de
kosten die gemaakt zijn voor de aankleding van de aula van het Augustinianum
in verband met de nachtmis met Kerst.
De beheerskosten zijn hoger door de kosten die Glorieux in rekening brengt voor
het koffieschenken op zondagmorgen.
Ontvangsten
De opbrengsten van de collectes en de vaste bijdragen zijn aanzienlijk hoger dan
in augustus werd begroot. Hierdoor hebben we een vermogen opgebouwd van
ruim € 8.600.
Bezoekersaantallen
Onze eucharistievieringen zijn in de afgelopen maanden goed bezocht zoals u in
onderstaand overzichtje kunt zien.
Datum
4-sep-16
11-sep-16
18-sep-16
25-sep-16
2-okt-16
9-okt-16
16-okt-16
23-okt-16
30-okt-16

Aantal
161
115
109
90
105
62
94
64
135

Datum
6-nov-16
13-nov-16
20-nov-16
27-nov-16
4-dec-16
11-nov-16
18-dec-16
24-dec-16
25-dec-16

Aantal
145
74
73
92
98
83
91
270
40

Tot slot
Als u vragen heeft over het overzicht, dan kunt u mij daar altijd over
aanspreken. Namens de Doorstartgroep bedank ik alle mensen die het afgelopen
jaar een bijdrage hebben gegeven aan onze Geloofsgemeenschap.
Er zijn nog enkele mensen die hun bijdrage storten op de bankrekening van de
Paterskerk. Ons bankrekeningnummer is: NL27 INGB 000 7526249.
Ad Broeken, penningmeester
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Financieel overzicht september t/m december 2016

Begroot

Werkelijk

Lasten

5.424

8.397

Persoonskosten
Voorgangers
Organisten
Dirigenten
Koren

2.200
850
850
0
500

1.276
816
460
0
0

Huur en onderhoud gebouwen

1.940

3.414

Kosten eredienst
Liturgieboekjes
Overige kosten eredienst

250
250

864
225
638

Kosten Pastoraal
Kerkkrant
Verzendkosten kerkkrant
Website
Werkgroepen
Overige kosten pastoraal

550
450
0
100
0
0

483
359
0
124
0
0

0
0

599
599

484
0
0
0
0
0
184
50
250
0

1.762
0
122
0
30
1.049
315
50
197
0

Opbrengsten

4.550

17.039

Kerkbijdrage
Bijdrage "vrienden"

2.300
2.300

10.207
10.207

Stipendia
Misintenties
Collectes
Collectes bij uitvaarten
Collectes aan derden

1.850
150
1.700
0
0

4.932
135
4.067
131
599

400
400
0
0
0

1.899
408
0
1.500
-9

-874
0

0
8.641

Verplichte en vrijwillige bijdrage
Bijdrage aan overige instellingen
Beheerskosten
Bestuurskosten
Representatie kosten
Administratiekosten
Porti en telefoonkosten
Kosten koffie na de viering
Opruimen koffie na de viering
Kamer van Koophandel
Notariskosten
Kosten vervoer kerkgangers

Overige giften
Opbrengst koffie
Vervoer kerkgangers
Giften
Rente en bankkosten
Verlies
Winst
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“Vasten doe je om iets uit te sparen voor een ander”
Langzaam maar zeker beginnen we ons helemaal thuis te voelen op Glorieux en is
de gang naar de Geldropseweg op zondagmorgen een even vast patroon aan het
worden als de weg naar de Paterskerk in de Tramstraat jarenlang was. Precies
een jaar geleden maakten we al met Marleen Kremers, pastoraal werkster van
Glorieux, kennis in een interview door Linda Derksen. Marleen is inmiddels een
van onze voorgangers geworden. Eind vorig jaar mochten we ons licht opsteken
bij de Provinciaal Overste Zuster Wilfrida Voets. Dit keer interviewden we een
andere bewoonster van Glorieux, zuster Jeanne Hölzken. Tot onze grote
ontsteltenis hoorden we dat zuster Jeanne, maar enkele dagen na ons interview,
geheel onverwacht is overleden.
We denken dat ze zou hebben gewild dat we haar gedachtengoed verder dragen.
Daarom treft u hier alsnog een impressie van het ruim twee uur durende, vlotte
en hartelijke gesprek dat we met haar mochten hebben.
Volgens eigen zeggen heeft zuster Jeanne
tenminste tweemaal in haar leven te maken gekregen met een enorme, niet te
onderschatten cultuurschok. Een die duidelijk uitstijgt boven de “normale” grote
veranderingen die in ieders leven kunnen
plaatsvinden. De eerste keer was bij haar
aankomst op 25 jarige leeftijd in Congo.
In dat werelddeel leefde men toen nog
helemaal anders dan hier en dat uitte zich
natuurlijk ook in hun manier van geloven.
Zo maakte ze kennis met een geafrikaniseerde Rooms Katholieke kerk. Iets waar
ze uiteraard rekening mee moest houden bij haar primaire taak aldaar, het
runnen van een middelbare school.
Dat ze in Congo terecht kwam was haar eigen keus, hetgeen niet vanzelfsprekend was binnen het klooster in die tijd. Alleen als je ouders geen bezwaar
maakten tegen een verblijf in een ver buitenland kreeg je toestemming van
Moeder Overste en zo geschiedde het in dit geval. Een alledaagse anekdote over
die bijzondere tijd daar mag hier niet ontbreken. Je moest van alle markten thuis
zijn want op een keer was zij noodgedwongen de chauffeur van een vrachtwagen
waarvan de voorruit ontbrak. Waardoor ze na een lastige rit volledig onder de
insecten zittend op de plaats van bestemming aankwam.
Na zo’n twintig jaar haar beste krachten gewijd te hebben aan haar taak aldaar,
kwam ze weer terug naar Nederland. Hier stond haar een tweede cultuurschok te
wachten. De meeste Zusters van Barmhartigheid vervulden van oudsher een
zwaar beroep in de psychiatrie. Zoals we in de Kerk-Krant eerder konden lezen,
mochten ze in de volksmond oneerbiedig best “werkpaarden” genoemd worden.
Maar inmiddels heerste er in het Nederland waar zuster Jeanne nu terecht kwam,
een geheel ander katholiek klimaat dan dat wat ze kende van vroeger. Het
Tweede Vaticaans Concilie had de mensen mondiger gemaakt.
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Niet alles was meer zo vanzelfsprekend waar als vroeger. Op zoek naar een zinvolle
levensbestemming, kreeg ze als eerste taak het fungeren als kinderoppas in de
parochie van O.L. Vrouw van Fatima in Tuindorp. Voor die groep kinderen werd ze
een soort tweede moeder. Vanuit die parochie kon ze al gauw met enkele andere
geïnteresseerden beginnen aan een studie op de toenmalige Pastorale School, die
spoedig werd gevolgd door een hogere opleiding aan het Katechetisch Centrum te
Tilburg.
In alle opzichten verrijkte dit haar leven. Zoals je merkt dat het je geliefd voelen
door anderen het gemakkelijker maakt om je naaste lief te hebben. Zo stimuleert
het je ook meer aan te kunnen in het leven en je geloof nog te verdiepen. Jarenlang
ontfermde ze zich over die kinderen die haar toevertrouwd werden en het was haar
dan ook een grote vreugd een van hen op zijn bruiloft dankbaar te horen zeggen:
“Jij bent mijn geestelijke moeder”. Zuster Jeanne bleef heel actief in de armenzorg
van de Pius X. Al gebruikte zij voor armlastigen liever de omschrijving ”mensen die
het minder hebben”. Hier bracht zij in de praktijk wat haar visie was op vasten:
vasten doe je om iets uit te sparen voor een ander. En voor die ander was de
diepgelovige zuster dan ook voortdurend in touw.
Ooit begon haar eigen opvoeding in het geloof in een groot gezin van veertien
kinderen. Zij voedde haar geloof op hoge leeftijd bijvoorbeeld nog met het
deelnemen aan een on-line cursus van de jezuïeten en had het plan daar nog eens
op retraite te gaan. Want “mediteren is zorgen voor de wereld” en “bidden is tijd vrij
maken voor God”. Het was heel fijn te horen dat de zuster duidelijk blij was met
onze aanwezigheid ’s zondags op Glorieux. Zij ervoer dat er warmte heerst in de
Geloofsgemeenschap Augustinus. De warmte die volgens haar als vanzelfsprekend
hoort bij het christelijk geloof. Dat doet ons denken aan het belangrijke gebod van
Christus zelf: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf”. Dit heeft zij voortdurend in de
praktijk willen brengen. Dat maakte zuster Jeanne tot iemand om van te houden.
Anita van der Kam en Gert Dirksen
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Spiritualiteit van de gemeenschap (deel IV-slot)
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?
Agapèviering
Net zoals het woord eucharistie is ook dit een Grieks woord. Het betekent ‘liefde’.
Het verwijst naar het liefdesmaal of de vriendenmaaltijd van de eerste christenen,
zoals beschreven in de Handelingen van de apostelen: elke dag kwamen ze trouw
en eensgezind in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Het is met andere woorden
een maaltijd die ze nuttigden tot versterking van de onderlinge band en ter
herinnering aan het laatste avondmaal met Jezus. Aanvankelijk ligt de eucharistie
ingebed in deze vriendenmaaltijd. In de tweede eeuw echter maakt de eucharistie
zich los van de maaltijd. Het accent verschuift van de maaltijd naar de gebaren en
woorden van Jezus: het breken van het brood en het heffen van de gezegende
beker. Maar ook de agapè blijft bestaan als een zelfstandig liturgisch gebeuren met
een accent op solidariteit. De armen konden namelijk aanschuiven en delen in het
voedsel dat door de meer welgestelden was aangebracht. Wij zien deze agapè
terug in bijvoorbeeld de kerstmaaltijden voor eenzamen en daklozen. Je zou er
een liturgisch accent aan kunnen geven door samen ook wat te bidden en te
zingen. Zo’n vriendenmaal vieren we ook jaarlijks met onze jongerengroep. Het
samenzijn na de Eucharistie zoals wij dat kennen met koffie en koek, noemen ze in
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk ook agapè. Er is dan vaak ook een sobere
maaltijd bij.
Agapè als alternatief
In onze tijd zie je hier en daar die vriendenmalen weer terugkomen als een
zelfstandig liturgisch gebeuren. Het vormt een alternatief op de zondagmorgen
waarbij iemand uit het eigen midden kan voorgaan. Het is een teken van diepe
menselijkheid om brood met elkaar te delen Maar niet alleen met elkaar als
vrienden, ook met degenen die minder hebben dan wij. Er willen zijn voor elkaar in
het spoor van Jezus. Dat wordt geduid in een gebed aan tafel, in een collecte voor
minderbedeelden en in het breken van een deelbrood. De agapè kan een eigen
vorm van gemeenschapsviering worden waaraan allen kunnen deelnemen die in
onze onttoverde samenleving zoeken naar zin.
Nieuwe voorgangers
Ook in onze tijd zijn er genoeg mensen (m/v) die het charisma ontvangen om voor
te gaan in een viering. Maar ze kunnen in onze RK Kerk geen priester worden
omdat ze bv .gehuwd zijn of vrouw. Door alternatieve vormen van vieren krijgen
ze de kans om hun charisma te ontwikkelen. Zo zou van onderaf een eigen
voorgangersteam kunnen groeien ten dienste van de geloofsgemeenschap.
Joost Koopmans osa
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Joost Koopmans OSA

Webnieuws
Papieren media worden steeds meer verdrongen door elektronische media. Geen
nieuws, zult u zeggen, dat wisten we al. Voor velen van ons betekent het echter
dat het nieuws- en nieuwtjesaanbod verschraalt omdat de toegang tot
nieuwsbronnen te ingewikkeld is geworden. Maar stilstand is achteruitgang. Wilt
u blijven meedoen, ga op zoek naar het rijke aanbod. Veel interessant nieuws
over Kerk en over kerk- en geloofsgemeenschappen is op het net te vinden. Een
beetje de weg weten is belangrijk. Daarom onderstaand wat informatie over
websites die voor u mogelijk interessant zijn. Hebt u zelf ook een dergelijke bron
ontdekt en wilt u anderen van het bestaan ervan op de hoogte brengen, laat het
ons weten en wij vermelden het in de Kerk-Krant.
Allereerst maken we natuurlijk melding van onze eigen website:

www.augustinus-eindhoven.nl

Anita van der Kam heeft er hard aan gewerkt om een mooie website voor onze
eigen gemeenschap te bouwen. Het is nog steeds “werk in uitvoering”, maar het
groeit gestaag. Uitbreiding komt eraan!
De site van het bisdom Den Bosch is ook de moeite waard:

www.bisdomdenbosch.nl

Via deze kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het bisdom. In
deze nieuwsbrief wordt melding gemaakt van actuele zaken in het bisdom en u
kunt de inspirerende woorden van de bisschop lezen.
Voor onze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven is het belangrijk om
voeling te houden met andere geloofsgemeenschappen. Via de site

www.marienburgvereniging.nl/opzien.html

kunt u zich gratis abonneren op Opzien, een periodiek digitaal bericht van
Mariënburg en De Roerom voor mensen die vanuit de waarden van de christelijke
traditie betrokken zijn bij samenleving en kerk.
OpZien biedt achtergronden bij nieuws en ontwikkelingen en bijdragen aan
publiek debat. OpZien verschijnt elke twee weken, behalve in de zomer.
We zouden natuurlijk onze eigen afkomst verloochenen, als we geen melding
zouden maken van de site

www.augustijnen.nl

met nieuws van en over de Nederlandse augustijnen.
Kortom: op het net is er een rijk aanbod voor nieuws en verdieping: Ga op zoek!
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Verhuizing
Op 26 april is het zover: er wonen dan geen Augustijnen meer in klooster
Mariënhage. Koningsdag kan gevierd worden in het nieuwe huis aan het
Gagelboschplein!
Zorg voor elkaar
De aanleiding om dit historische gebouw op te geven is wel duidelijk: de groep
wordt steeds kleiner en hulpbehoevender. En opvolgers hebben we niet. Toch is
nog wel onderzocht om medebroeders uit andere provincies hierheen te halen. Ook
zijn we bezig geweest met de vraag om een gemeenschap te vormen met
‘religieuze leken’. Beide mogelijkheden bleken helaas niet haalbaar. Maar ook al
wonen er geen augustijnen meer op het gebied Mariënhage, dat wil niet zeggen
dat de bezinning uit het centrum van de stad verdwijnt. Zoals bekend komen kerk
en klooster in handen van de Dela. Deze uitvaartcoöperatie bouwt de kerk om tot
ceremoniehuis waar de kernmomenten van het leven gevierd kunnen worden. De
functies van de omliggende gebouwen zullen te maken hebben met lezingen,
concerten en congressen. De prioriteit van de augustijnen ligt nu in hun zorg voor
elkaar. Petje af voor de leidinggevenden die zich daar volop voor inzetten.
Persoonlijk
Met de terugtrekking van de Augustijnen uit het centrum van Eindhoven neemt de
orde ook geen verantwoordelijkheid meer op zich voor het pastoraat. Toen de
kring van vaste kerkbezoekers de wens uitte om te onderzoeken of de nieuwgevormde geloofsgemeenschap zou kunnen blijven voortbestaan, heb ik mij
persoonlijk wel verantwoordelijk gevoeld om een doorstart mogelijk te maken.
Daar kwam mijn prioriteit te liggen. Er zit nog veel pastorale energie in me
waarmee ik mensen kan bezielen, en die roeping geef ik niet op. Tegelijk voel ik,
na al die jaren van pastorale activiteiten, ook de behoefte aan wat meer rust en
ontspanning. Als er dan toch verhuisd moet worden, zo dacht ik, laat me dan maar
terugkeren naar Nijmegen waar ik tot vier jaar terug geleefd heb. In de loop van
negenendertig jaren is die stad met zijn mensen en prachtige omgeving als een
tweede huid om me heen gegroeid. Er is ook een kapel, de Boskapel, die me
verbindt met de augustijnse geschiedenis en de spiritualiteit van ‘samen op weg
naar God.’ Zoals ik daar vanuit Eindhoven nog een maal per maand voorga, zo
hoop ik nu vanuit Nijmegen nog een maal per maand voor te gaan voor de
Augustinusgemeenschap in Glorieux. Maar het leiding geven laat ik los, anders
komt er nog niets van die beoogde rust en ontspanning. Trouwens, het pastorsteam en de doorstartgroep hebben een goed plan opgezet om de geloofsgemeenschap ook zonder ‘hoofdpastor’ te laten functioneren. De verantwoordelijkheid komt nu echt aan de basis te liggen.
Volgende keer
In een volgend nummer van de Kerkkrant zal ik nog een terugblik geven op mijn
vier jaar in Eindhoven en u krijgt ook nog een kijkje op mijn nieuwe stek! Voor nu
zeg ik u dank voor alle genegenheid en samenwerking!
Joost Koopmans osa
convent Augustijnen
Joost Koopmans osa
Gagelboschplein 5
Rosa de Limastraat 146
tel: 040-244 95 15
tel: 06.533.62.781
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De achtste plaag van Egypte
In het boek Exodus (7-12) wordt het verhaal verteld van de tien plagen van Egypte.
De achtste plaag betrof de sprinkhanen. Hieraan moest ik denken toen ik op
zaterdagmorgen 25 maart om kwart voor elf het plein voor de Paterskerk zag. Een
menigte van enkele honderden mensen had zich voor de deur van de kerk geposteerd,
wachtend op klokslag elf, het moment waarop een deur zou opengaan. Een menigte,
voorzien van tassen en boodschappenkarretjes, die nauwelijks kon wachten tot het
grote graaien kon beginnen. Handelaren waren met bestelbusjes gekomen om zoveel
mogelijk van hun gading mee te kunnen nemen. En nog lang voordat de laatste
wachtenden naar binnen konden schuiven, drongen de eersten zich al weer naar
buiten, hun handen vol met de verworven trofeeën.

Vol verwachting klopt ons hart

Net zo druk als tijdens een nachtmis in de jaren vijftig

In de menigte heb ik maar weinig mensen kunnen ontwaren die ik ken vanuit de
gesloten kerk en/of vanuit Glorieux. Maar de enkelen daarvan die ik gesproken heb,
waren tamelijk eensgezind in hun commentaar. Er was grote teleurstelling ten aanzien
van de wijze waarop de augustijnen deze verkoop hadden georganiseerd. Waarom
was aan de vrijwilligers en leden van de Familia geen voorkeursrecht toegekend?
Mensen die jarenlang bij de Paterskerk en bij de augustijnen betrokken waren,
moesten toezien hoe voorwerpen die voor hen emotionele waarde hadden, door
handelaren werden ingepikt nog voordat men er naar had kunnen kijken. Spijtig dat
het zo gelopen is.

Gescoord!

Hier past lekker veel in!
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Frans Savelkouls

Voor op de schouw!

Frans Savelkouls

LEKENPRAAT XVIII
Op een bijeenkomst van de KRO in het DAF-museum vorig najaar, werd
tijdens een “kort” vragenuurtje aan bisschop Gerard de Korte gevraagd wat
zijn visie was op oecumene. Hij toonde zich daar een groot voorstander van en
was blij met de progressie in de samenwerking tussen katholieken en
protestanten. Op de volgende vraag of hij ook mogelijkheden zag voor
samenwerking met de islam, gaf hij een gesplitst antwoord. Hij was
voorstander van dialoog met de moslims in Nederland, maar voorzag grote
problemen op het gebied van theologie. Een voor de hand liggende reactie,
dunkt me. Dat hij onderscheid maakt tussen het omgaan met mensen en het
beoordelen van een ideologie vind ik een belangrijk gegeven.
In de eerste maand van dit jaar kwam de EO met het programma Rot op met
je religie. Voor zover u het niet gezien hebt: een week lang werden 6 mensen
geconfronteerd met allerlei zaken die met religie en levensbeschouwing van
doen hebben. Een jodin, een moslim, twee christenen en twee atheïsten.
Gaandeweg ontkwam ik er niet aan sympathie te voelen voor de jodin die een
liberale indruk maakte, voor de christelijke (hervormde) dame die open bleek
te staan voor dingen die anders waren dan zij geleerd had, en voor een van de
twee atheïsten die flexibel genoeg bleek om respectvol te kijken naar gelovige
mensen.

Beeld uit het programma “Rot op met je religie”

Minder sympathie voelde ik bij de moslim die zich steeds verschuilde achter
dezelfde opmerking “dit staat mijn geloof me niet toe”, bij de christelijke
meneer (baptist) met een mijns inziens te grote bekeringsdrang en bij de
atheïst/veganist die voor een zich filosoof noemende universitair docent wat
relativeringsvermogen tekort kwam. Om niet te zeggen dat hij, vaak
respectloos, nog harder dramde dan welke gelovige of zendeling ook.
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Uit deze inleidende paragrafen kan worden opgemaakt dat een mens -ook iksubjectief is in de beoordeling van anderen. Maar dat je tevens door te kijken
naar de mens als individu generaliseren en dus ook vorming van vooroordelen
kunt voorkomen. Een uiterst belangrijk gegeven als we bijvoorbeeld bedenken
dat het voor veel goedwillende moslims in ons land niet altijd even prettig moet
zijn (geweest) om allerlei negatieve geluiden over zich heen te krijgen. Als je
bedenkt dat deze mensen zich voor het overgrote deel vredelievend opstellen zijn
dergelijke geluiden dan doorgaans ook totaal misplaatst.

Oud-Burgemeester Van Gijzel

Bisschop De Korte

Maar een kanttekening moet toch gemaakt worden, nu de rechter beslist heeft
dat toenmalig burgemeester Van Gijzel geen notoire haatzaaiende imams had
mogen weigeren in zijn stad. Terwijl in de moskee die hen uitnodigde soms op
zijn zachtst gezegd kwalijke meningen over andersdenkenden worden
verkondigd. Het is dus geen fobie maar gezond verstand om waakzaam te zijn
hiervoor. Vijftig jaar geleden lagen opvattingen van katholieken en protestanten
nog ver uit elkaar. Nu de verstandhouding tussen hen eindelijk flink verbeterd is,
zou het wel heel triest zijn indien onze kleinkinderen dadelijk hier in Nederland te
maken zouden krijgen met opvattingen die veertienhonderd vijftig jaar geleden in
zwang kwamen in een ander werelddeel dan het onze en die hier absoluut niet
thuishoren.
Bij de verkondiging en uitleg van oude teksten is kennis van zaken vereist. Maar
ook het vermogen de inhoud te vertalen naar het heden, waarbij empathie,
respect en tolerantie onmisbaar zijn. Een hoofdrol in elke gemeenschap, van
welke signatuur dan ook, is weggelegd voor de voorganger. Dat wij in onze
gemeenschap gezegend zijn met zeven hele goede is bekend en doet ons deugd.
Maar dit keer wil ik aan het slot even lof toezwaaien aan andere medewerkers
van de geloofsgemeenschap Augustinus. En wel aan de liturgiegroep. Deze
maand maart zijn zij erin geslaagd in het boekje voor de eucharistievieringen
andere dan de traditionele geloofsbelijdenis op te nemen en dat gebeurde niet
voor het eerst. Geloofsbelijdenissen die wat mij betreft exact de kern weergeven
van ons geloof in de vrede van Christus. Dat verdient beslist een compliment. Bij
deze dus, mensen. Keep up the good work.
Gert Dirksen
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Fotoboek Mariënhage
Min of meer toevallig ben ik een aantal jaren geleden in aanraking gekomen
met de augustijnse kloostergemeenschap Mariënhage in Eindhoven. Ik heb
bij die gelegenheid op verzoek foto’s gemaakt bij een jubileumdienst in de
Augustijnenkerk. Ik vond dat een heel bijzondere ervaring. De grote
betrokkenheid van de kerkgemeenschap, de sfeer tijdens de dienst, de sfeer
na afloop in het klooster, zelden, en dan nog lang geleden heeft een
kerkdienst zo’n indruk op me gemaakt.
Ik vond dit gevoel inmiddels meerdere malen terug bij de vele bezoeken
aan Mariënhage, vooral in de contacten met de bewoners van het klooster.
De wetenschap dat de augustijnen spijtig genoeg dit bijzondere gebouw en
hun “Paterskerk” binnenkort moeten verlaten heeft mij gemotiveerd om dit
fotoboek te maken.
De augustijnen van Mariënhage hebben in het recente verleden heel veel
betekend voor heel veel mensen op heel veel plekken in de wereld. Met
grote waardering en respect voor de bewoners en alle andere betrokkenen
heb ik geprobeerd om, in deze laatste periode voor hun vertrek, met mijn
foto’s het dagelijkse leven in het klooster zo goed mogelijk vast te leggen.
Het fotoboek heeft het formaat van 20 bij 20 cm, en omvat in totaal 45
foto’s, genomen in en rond het klooster. Het is te bestellen via
hans.nohlmanns@xs4all.nl . De kosten bedragen € 13,50 per exemplaar,
exclusief verzendkosten.
Hans Nohlmanns

Afscheidsborrel
Op vrijdag 7 april worden de
buurtbewoners van klooster
Mariënhage uitgenodigd voor een
afscheidsborrel van 17.00 - 19.00u
in de refter. Buurtbewoners zijn
omwonenden uit de Kanaalstraat,
Tramstraat en het
Augustijnenkwartier.
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Gelezen
In de afgelopen week kreeg ik twee keer een klein boekje cadeau. Pareltjes!
Een boek hoeft niet dik te zijn om te kunnen ontroeren of te kunnen inspireren.
Op 22 maart 2016 stortte de wereld van de
Brusselse metrobestuurder Mohamed El
Bachiri in. Zijn vrouw, moeder van drie
kleine kinderen, kwam bij de aanslagen in
de Belgische hoofdstad om het leven.
Je kunt niet zonder droge ogen lezen hoe
Mohamed over zijn peilloze verdriet vertelt.
Maar ook wordt de lezer getroffen door de
geestkracht van de verteller die niet ten
onder gaat in haat jegens de daders maar
ze omschrijft als zijn broeders, broeders
die het verkeerde pad zijn opgegaan.
Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en
overleven
Liefde de basis, de sokkel waarop ieder
geloof moet rusten
ISBN-nummer 9 789023 471622

Voor ons, gewone mensen die geen theoloog
of filosoof zijn, is Augustinus dikwijls moeilijk te begrijpen. In het boekje Zeven vragen
aan Augustinus is daar echter geen sprake
van. De kerkvader behandelt levensvragen
zoals Hoe word ik gelukkig, Wie ben ik
eigenlijk, Heb ik genoeg gedaan en nog
meer. Het is verbazingwekkend om te lezen
hoe Augustinus zestien eeuwen geleden
antwoorden geeft waar we in 2017 nog iets
aan hebben. Het boekje is buitengewoon
inspirerend. Ondanks de geringe omvang,
raad ik u aan het niet in één keer uit te
lezen. Eén hoofdstuk geeft stof voldoende
om een dag over na te denken. De vertalers
zijn erin geslaagd om eigentijdse taal te
gebruiken die ieder kan verstaan.
ISBN 9 789025 958886

Frans Savelkouls
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Mariënhage Dialoog op 18 maart in het Augustinianum
‘Christenen – Moslims in gesprek met elkaar’
Ongeveer vijftig bezoekers waren aanwezig bij deze discussiebijeenkomst,
waaronder ook een aantal moslims die enthousiast participeerden in de discussie.
Gastsprekers Mohamed Ajouaou en Hafid Bouteibi werden welkom geheten door
gespreksleider Ari van der Zon.
Zij introduceerden zichzelf: Hafid Bouteibi, PvdA gemeenteraadslid te Eindhoven en
nog wat verdrietig na de verkiezingsuitslag van 15 maart jl. en Mohamed Ajouaou,
lid van het wetenschappelijk bureau van het CDA en tevreden met de winst bij de
verkiezingen.
Ari van der Zon opende de discussie met de opmerking dat recent gesproken is om
de vrijheid van godsdienst te schrappen uit onze Grondwet omdat de vrijheid van
meningsuiting voldoende zou zijn. Hij signaleert de negatieve houding die in onze
samenleving is ontstaan naar aanleiding van de terroristische aanslagen en vandaar
dat een open dialoog nodig is. Het is dus goed dat we naar elkaar luisteren en de
verschillen bespreken.
Mohamed Ajouaou heeft een paar stellingen geformuleerd en hij start zijn lezing
met hoe het is om moslim te zijn in Nederland. Hij vindt dat het heel goed gaat in
Nederland en de verkiezing is hem meegevallen. Als voorbeeld geeft hij vanuit zijn
eigen praktijk als hoofd islamitische geestelijke verzorging en adviseur binnen het
Ministerie van Justitie en Veiligheid -waarbij hij medeverantwoordelijk is geweest
voor de facilitering van moslims in gevangenissen- dat er gebedsruimten zijn
ingericht en dat er ondersteuning van Imams is geregeld. Hetzelfde kan gezegd
voor ziekenhuizen, het leger en universiteiten. Dit heeft tot gevolg gehad dat in
Nederland veel minder gevangenen radicaliseren dan in andere landen van de EU.
In andere EU-landen is al aangegeven dat de radicalisering en terroristische
aanvallen in elkaars verlengde liggen. Hij pleit voor splitsing van de discussie in
politiek en religieus. Hier moet het gaan om verbinding.
Vervolgens geeft hij een korte indruk omtrent de verschillende dimensies van de
islam: de leer, de praxis, zingeving en ideologie. Op de eerste drie dimensies
genieten moslims veel vrijheid. Weerstand en discussie ontstaan op het domein van
ideologie: welke rechtsorde wil men, omgaan met de ander, normen en waarden
enz.? Zijn inziens kan de ideologische dimensie wel degelijk de rechtstaat
ondersteunen. Verder pleit hij voor de discussie met elkaar opzoeken en aangeven
wie je bent, elkaar leren kennen en samen leven. De mensbeelden zijn weliswaar
verschillend maar er is voldoende om met elkaar te discussiëren.
Hafid Bouteibi heeft tijdens zijn studie gewerkt in het Rozenknopje, een van
oudsher bekend café, waar hij veel mensen heeft leren kennen en dat hem ook
voldoende heeft meegegeven voor zijn huidig functioneren als raadslid en leraar op
het Summa College. Hij geeft als leidraad voor zijn functioneren aan, dat hij graag
wil helpen bij het functioneren/opleiden van mensen: zijn wij in staat om voor
elkaar op te komen en dat is dan heel breed.
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Als voorbeeld uit zijn schoolpraktijk geeft hij aan dat door zijn leerlingen een plek
om te bidden werd gevraagd. Toen dat geregeld was maakte vervolgens veel
minder leerlingen gebruik van de mogelijkheid. De vraag van de leerlingen was
eigenlijk: “mogen we zijn wie we zijn en geeft u ons de ruimte?” Herken de vragen
van jongeren: "wilt u mij ondersteunen"? Een vrouw met een hoofddoek, een
moslim die geen hand wil geven, een homo. Hij ziet zijn aanpak als een universele
boodschap: ‘kunnen we dit?’
Vervolgens wil hij het liefst met de aanwezigen in discussie en pleit eveneens voor
discussie onderling. De eerste spreekster, een lerares van origine, heeft bij haar
godsdienstlessen indertijd de Islam betrokken, maar zij ziet dat er nu angst leeft
onder de burgers. In de reacties blijkt dat er ook angst leeft in de moslimwereld.
Zij zitten in een emancipatie proces en ook daar ontstaat onzekerheid door de
politieke discussies en de terroristische aanslagen.
Tussen de bezoekers komt een levendige discussie op gang en unaniem wordt
belangrijk geacht voorlichting aan de jeugd en beëindiging van slechte propaganda
vanuit de moslimwereld.
Door Mohamed Ajouaou wordt nog gemeld dat in Japan en Indonesië heel veel
werk wordt gemaakt van het onderwijs gericht op verbinding en burgerschap dat
goede resultaten oplevert.
De discussie wordt beëindigd met de opmerking, dat vanuit de historie getoond is
dat goed samengeleefd kan worden en dat ook veel moslims slachtoffer zijn van de
huidige terreur.
Verder hebben de westerse landen gedacht onze samenleving te kopiëren naar
andere continenten en dat werkt niet, vandaar veel politieke zorgen op veel
plaatsen in de wereld.
Tenslotte zegt Hafid Bouteibi vanuit zijn werk in Eindhoven, dat armoede en de
verschillen tussen arm en rijk eigenlijk een veel groter probleem zijn dan de Islam.
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Waaraan Mohamed Ajouaou nog toevoegt dat het goed is onze inzichten te laten
horen over Turkije, want daar worden kinderen ook voorbereid op de schrik die er
heerst. Hij is vanaf 1991 in Nederland en heeft zelf veel tijd nodig gehad voor een
goede integratie.
Gespreksleider Ari van der Zon sluit de discussie af met een aardig voorbeeld vanuit
de praktijk: Marokkaanse boefjes haalden kattenkwaad uit bij een kerk. De dominee
sprak hen aan en vroeg hen binnen te komen. "Dat mogen we niet" was het
antwoord. Maar de imam was ook binnen... Zij gingen naar binnen en zagen
verbaasd dat er een preekstoel stond, zoals in de moskee. "Ga er maar eens
opstaan en nu ben jij de imam. Wat zou je zeggen"? zei de dominee. "De mensen
moeten geen ruzie en geen oorlog meer maken. Alle mensen verschillen en dat is
goed" zei het jochie.
Aan het einde van de bijeenkomst wordt het filmpje getoond dat al door miljoenen
mensen is bekeken van Mohamed El Bachiri, echtgenoot van een der slachtoffers
van de aanslagen in Brussel. Zijn verhaal is opgeschreven door David Van
Reybrouck en het boekje ‘Een jihad van liefde’ is al aan een derde druk. Een heel
mooi eerbetoon aan zijn vrouw en moeder van zijn kinderen.
Na afloop kon het boek van Mohamed Ajouaou worden gekocht “Wie is Moslim?
Geloof en secularisatie onder westerse moslims. Er was veel belangstelling.
We kunnen als werkgroep terug kijken op een geslaagde bijeenkomst en gaan ons
beraden op vervolg, omdat we na afloop nog gesproken hebben met enige
bezoekers met moslimachtergrond en wellicht kunnen we hen betrekken bij nieuwe
activiteiten.
Werkgroep Mariënhage Dialoog: Ari van der Zon, Jacques de Klerk, Wim van den
Heuvel en Carla Piscaer (verslag)
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
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 en 5 mei 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

Pelgrimswandeling met bewoners van de Grote Beek

Op vrijdag 21 april gaan we weer een pelgrimswandeling maken met mensen van 'De
Grote Beek'.
U bent van harte welkom om met ons mee te gaan. Thema van deze tocht: Ontwaken.
Bestemming: Kapel 'Maria in de Bossen', Oisterwijk.
Programma: 10.00 u. Korte viering in de Kapel van De Grote Beek. Ingang aan de
Boschdijk nemen. Bij onderstaand informatieadres kunt u een plattegrond van het
terrein krijgen waarop parkeerterrein en kapel staan aangegeven.
10.30 u Vertrek naar Café 'Boshuis Venkraai', startpunt van de wandeling.
11.15 u. Start van de wandeling. Er is een kortere en een langere route. Viering in de
kapel. Daarna wandelen we terug naar Café Boshuis Venkraai.
14.00 u. We zijn terug op 'De Grote Beek'
De tijden zijn bij benadering. Er wordt gezorgd voor een lunch. Er is ook gelegenheid
om iets te drinken in café Boshuis Venkraai. Informatie: w.kleene@planet.nl.

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 7 mei.
Sluitingsdatum voor kopij is 28 april.
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.

20

