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COLOFON 

 
Doelstelling 

De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-

Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er 
in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als 

bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van 
de gemeenschap onderling anderzijds.  

De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en 
andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de 

Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken. 
 

Redactie  
Joost Koopmans 

Jacinta Speijer 
Dolf van der Linden 

Frans Savelkouls 
 

E-mailadres redactie 

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
 

Web-site Augustijnenkerk 
www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 

 
Adres Augustijnenkerk 

p/a Klooster Mariënhage 
Augustijnendreef 15; 5611CS Eindhoven 

Rector: pater Joost Koopmans OSA 
Telefoon: 06-53362781  

 
Bankrekening Augustijnenkerk 

NL 35 INGB 0001 085790 ten name van Augustijnenklooster Mariënhage 
Eindhoven onder vermelding Paterskerk of Augustijnenkerk. 

 
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 3 mei 2015. 

Sluitingsdatum voor kopij is 24 april 2015. 

 
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. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Heilig-Hartkerk.jpg
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Zondag 12 april 2e Paaszondag 

Aanvangstijd: 10.00 uur 
Thema:  Geloven in gemeenschap 

Lezingen: Handelingen 4, 32-35; Johannes 20, 19-31 

Voorganger: Wim Sleddens 
Koor: Schola 

  
Zondag 19 april 3e Paaszondag 

Aanvangstijd: 10.00 uur 
Thema:  Aangeraakt 

Lezingen: Handelingen 3, 13-15 en 17-19; Lucas 24, 35-48 
Voorganger: Joost Koopmans 

Koor: Musica Sacra 
  

Zondag 26 april: 4e Paaszondag 
Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema:  Herken je zijn stem? 
Lezingen: Handelingen 4, 8-12; Johannes 10, 11-18 

Voorganger: Piet Stikkelbroeck 

Koor: Schola 
  

Zondag 3 mei: 5e Paaszondag 
Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema:  Blijf verbonden 
Lezingen: Handelingen 9, 26-31; Johannes 15, 1-8 

Voorganger: Joost Koopmans 
Koor: Musica Sacra 

  
NB: Op woensdag 8 april viert zuster Petra van Mierlo haar 50-jarig klooster-

jubileum met een plechtige eucharistieviering om 14.30 uur in de kapel van huize 
Glorieux aan de Geldropseweg te Eindhoven. Zuster Petra is door haar bezoeken 

aan onze kerk en door haar activiteiten een goede bekende van ons. Proficiat! 

 

Paastijd 

 
Zeven weken lang vieren we in de kerk Pasen. Eén dag is blijkbaar niet genoeg om 

de betekenis van de opstanding van Jezus tot ons te laten doordringen. De 
vreugde, dat het leven sterker is dan de dood, is overweldigend groot. Maar voelen 

wij die paasvreugde ook? Of worstelen we met vragen en twijfels, omdat wat in 

ons leven is gebeurd en ons misschien met pijn en kwetsbaarheid confronteert, 
onze eerste aandacht en emoties vraagt? 
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Augustinus en de Paastijd 

Inleiding 

In heel de kerk vormt de Paastijd het hart van het kerkelijk jaar. In Augustinus' 

dagen was dat niet anders. Deze periode van bezinning en viering van het lijden, 
sterven en de opstanding van Jezus Christus begint met de veertigdagentijd en 

eindigt met de periode van vijftig dagen na Pasen, dus de Hemelvaart van 
Christus en het Pinksterfeest inbegrepen. 

Paasnacht 
De Paasnacht, de nacht voorafgaand aan Pasen, is het hoogtepunt van de 

liturgische kalender en het bracht in Hippo veel mensen op de been. Het was de 

nacht waarin de catechumenen werden gedoopt. Het gebeuren startte bij het 
begin van de schemering. In processie werd een kaars, als symbool voor het Licht 

van Christus, de basiliek binnengebracht, gevolgd door het aansteken van veel 
olielampen. Daarna begon een lange reeks bijbellezingen, en werden psalmen en 

liederen gezongen. Ook hield Augustinus een korte preek. Vermoedelijk tegen het 
einde van de nacht begon de doopplechtigheid. De dopelingen hadden gedurende 

veertig dagen intensief onderricht gehad in de beginselen van het christelijke 
geloof. Nu stonden ze op het punt de doop als inwijding in de kudde van Christus 

te ontvangen. Als eerste keerden de dopelingen zich naar het westen, de plek 
waar de zon ondergaat, de plaats van de duisternis. Door het uitspreken van een 

formule zwoeren ze satan en zijn werken af. Vervolgens keerden ze zich naar het 
oosten, de plek waar de zon opkomt, de plaats van Christus. Nu spraken ze de 

tijdens hun onderricht ontvangen geloofsbelijdenis uit. Na deze handelingen 
vertrokken ze uit de kerk en lieten de daar aanwezigen achter. In processie 

gingen ze op weg naar de nabijgelegen doopkapel (baptisterium). Daar ontdeden 

ze zich van hun kleding en daalden een voor een naakt af in het door de bisschop 
gezegende water. Vervolgens werden ze driemaal ondergedompeld, nadat ze 

driemaal hun geloof in respectievelijk God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
hadden beleden. Daarna werd hun hoofd gezalfd en de handen oplegd, terwijl er 

een gebed om de Geest werd gebeden. Tenslotte kregen ze een wit kleed aan ter 
aanduiding van hun status als 'infantes', nieuw-geborenen. Daarna keerden ze 

terug naar de kerk. Nu mochten ze voor het eerst deelnemen aan de viering van 
de eucharistie, een onderdeel van de kerkdienst die ze tot voor kort niet mochten 

bijwonen. Bron: www.vroegekerk.nl 

 

“Laat nu de hemelse engelenscharen juichen” 

 

 

 

http://www.vroegekerk.nl/
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Spiritueel Autobiografisch Schrijven 
 

Onder de regie van de Werkgroep Spiritualiteit is in Mariënhage een cursus met 

bovenstaande naam gaande. Eén van de cursisten, Odilia Beeren, is zo enthousiast 
over deze bijeenkomsten, dat ze onderstaande ontboezeming naar de redactie van de 

Kerk-Krant stuurde.  
  

Diep in mij 

 
Als ik heel diep kijk in mij… 

Naar mijn diepste verlangen… 
 

Dan verlang ik er naar dat iedereen 
mag zijn 

zoals hij is. 
 

Ik hoop op bewustzijn voor iedereen 
Want als je je bewust bent 

dan zie je verder 

dan het oog ziet 
en dan weet je 

van de krassen op andermans ziel… 
En dan begrijp je… 

En dan kan het HELEN beginnen… 
En dan komt er vrede… 

 
Wat kan ik doen? 

 
Luisteren zonder oordeel! 

 
Ik vind het soms zó moeilijk om te luisteren 

naar iemand die zijn leed koestert 
en alles naar zijn hand wil zetten. 

 

Waarom voelt een mens zich veilig in een angstig, boos, ziek stramien? 
dat hem omlaag trekt naar nóg bozer, nóg banger, nóg zieker. 

Is het licht te pijnlijk? 
 

Luisteren…luisteren…luisteren… 
Eigen antwoorden laten vinden 

Is het dat? 
 

Ik ben ten diepste op zoek naar het wezen 
van ieder mens. 

Ik wil er Zijn voor ieder mens op mijn pad. 
De kortse weg van mens tot mens is een glimlach, 

dat is mijn lijfspreuk! 
De rest komt vanzelf! 
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Jongerengroep op weg naar Pinksteren 

  

Na de geslaagde kerstviering mocht de jongerengroep drie nieuwe gezichten 
verwelkomen. Onder leiding van Joost Koopmans hebben we gebrainstormd 

over welke richting we met de groep op kunnen en willen gaan. We zijn vooral 
op zoek naar meer verdieping in ons geloof, maar willen er toch ook handen en 

voeten aan blijven geven en zo zichtbaar zijn in de kerk. Daarom gaan we 

onder andere de viering van Pinksteren (zondag 24 mei) mee voorbereiden. 
Ter inspiratie zijn we begonnen met het bestuderen van de lezingen 

(Handelingen 2, 1-11 en Evangelie volgens Johannes 20, 19-23). Zeker de 
eerste lezing moeten we niet als een feitenrelaas zien maar als een vertelling 

vol beeldspraak. Wat roept bijvoorbeeld het beeld van ‘vurige tongen’ bij ons 
op en wat heeft het te betekenen? Voelen wij ons geleid door de Heilige Geest? 

Hierover van gedachten wisselen, leverde ons ideeën op waarmee we de 
pinksterviering kunnen opluisteren. Met het voorlezen van het ‘Gebed om de 

gaven van de geest’ kunnen we een element uit de kerstviering herhalen. Maar 
we willen ook het licht verspreiden en de geloofsgemeenschap mee inspireren, 

want daar draait Pinksteren immers om. Gods liefde openbaart zich aan alle 
volken en rassen, doe er iets mee! ‘Zij werden allen vervuld van de Heilige 

Geest en zij begonnen te spreken.’ Met deze pakkende regels uit het Evangelie 
in ons achterhoofd zijn wij op zoek naar mensen binnen onze 

geloofsgemeenschap die in hun eigen (niet Nederlandse) moedertaal het Onze 

Vader willen voorbidden. Hebt u buitenlandse roots en wilt u een kleine 
bijdrage leveren aan deze viering, spreek dan Joost Koopmans of een van de 

tien jongeren aan.  
  

Mede namens de jongerengroep, Linda Derksen 
 

 

 

Gerard van de Nieuwenhuijzen 
overleden 

 
Op 20 maart jl. overleed Gerard van de 

Nieuwenhuijzen op de leeftijd van 64 jaar. 
Samen met zijn vrouw Jeannette bezocht 

hij iedere zondag onze kerk. 
Daarvoor moest hij van Neerkant, zijn 

woonplaats, naar Eindhoven rijden. 
In Neerkant had hij een kippenfarm. 

Kanker sloopte zijn lichaam in korte tijd, 
maar hij bleef zo lang mogelijk op de been. 

We zullen zijn aangename aanwezigheid in 

ons midden missen. 
We wensen zijn vrouw en gezin veel 

sterkte 
en bidden  Gerard Gods eeuwig licht toe. 
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Het verhaal van Johannes 

Op 21 maart vond op Mariënhage de jaarlijkse Ontmoetingsdag van het 

Augustijns Instituut plaats. Joop Smit OSA sprak over het thema “Johannes 

en de hoogste berg”. Onderstaand een kort verslag door Ingrid van Neer en 
enkele sfeerbeelden. Een uitgebreide terugblik vindt u op de site 

augustinus.nl 

"Bijna een traditie doorbroken," zei prior-provinciaal Paul Clement, "een 
ontmoetingsdag zonder nieuwe vertaling van Augustinus".  

Er werd natuurlijk wel een nieuw boek gepresenteerd: Het verhaal van 
Johannes, Sleutelfiguren uit zijn evangelie. De auteur zelf, Joop Smit, 

vertelde over de opzet en de inhoud van zijn boek. 
Het evangelie van Johannes gaat over de strijd tussen licht en duisternis, 

het groeiende conflict tussen Jezus en de autoriteiten in Jeruzalem. Joop 

Smit toont hoe moeilijk het is voor nieuwsgierige personen die in gesprek 
gaan met Jezus, om tot het nieuwe geloof te komen. Of dat nu Nicodemus is 

of de Samaritaanse vrouw, tijdens het leven van Jezus, of Maria uit Magdala 
of Thomas na de dood van Jezus: ieder blijft 'hangen' in het oude Joodse 

geloof of in de mensenvriend, rabbi, profeet Jezus van Nazareth. Het lukt 
hen niet te geloven dat Jezus Gods zoon is en verrezen is. 

Aan de lezer van het evangelie de uitdaging om het beter te doen. En aan de 
lezers van 'Het verhaal van Johannes' van Joop Smit om het hele boek van 

kaft tot kaft te lezen!   

    

   Joop Smit OSA tijdens zijn lezing.  

 

 

Het Vocaal Ensemble (allemaal leden van het 

Nederlands Kamerkoor), zongen als intermezzi 

enkele werken van laatmiddeleeuwse compo-
nisten.  
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Het product voor de maand april is: PASTA 
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
 
 

Augustijnen op Facebook! 
 

Dat de augustijnen volop met de tijd meegaan is voor u geen nieuws. Het 

wordt opnieuw bewezen nu zij zich op Faceboek hebben gemeld. 
 

Augustinus.nl op Facebook is een initiatief van de Nederlandse Provincie van 
de Orde der Augustijnen en het Augustijns Instituut. Deze willen Augustinus en 

de augustijnse spiritualiteit een bredere bekendheid geven en dichter bij de 

mensen brengen. Berichten op Augustinus.nl hebben altijd een link met 
Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. Ze kunnen niet alleen uitgaan van 

de Augustijnen en het Augustijns Instituut, maar ook van de Familia 
Augustiniana Nederland en de Augustijnse Beweging. Op de pagina staan 

bijvoorbeeld citaten of gebeden (in de geest) van Augustinus, pastorale visies, 
toelichtingen op tekstfragmenten of doordenkers over de actuele betekenis 

ervan. Kortom, berichten uit een breed door Augustinus geïnspireerd netwerk 
over geloof en samenleving, kunst en cultuur, heden en verleden. Alles met 

een augustijnse spirit. Neem, lees en reageer. 
 

Helaas kun je maar één website aan de Facebookpagina linken. Maar ook de 
site van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen.nl  verwijst naar 

dezelfde Facebook augustinus.nl 
Voor wie geen account heeft:  op https://www.facebook.com/augustinus.nl  is 

toch het nodige te zien. 

 

 
 

   
    

https://www.facebook.com/augustinus.nl
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BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP 

 
door Dolf van der Linden OSA 

 
Bezoek uit Rome 

In de paasweek komt een groep van veertien medebroeders uit Rome bij ons 
op bezoek. Zij zijn allen student aan een Theologische Universiteit aldaar en 

wonen in ons internationale klooster Santa Monica. Na hun studie worden de 

meesten docent aan een plaatselijke opleiding in hun eigen land. Omdat de 
orde in Azië en Afrika sterk groeit, komen de meesten ook uit deze 

werelddelen. 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, grenst ons klooster daar aan het Vaticaan. De 

paus is de overbuurman. Daarom is die plaats altijd heel druk en is het voor 
ons augustijnen heel bijzonder om daar te wonen of af en toe op bezoek te 

gaan. De groep zal in die week dat ze hier onze gast is, ongetwijfeld enkele 
bezienswaardigheden van ons land bezoeken en die herinneringen vasthouden. 

 
Jubileum 

In de afgelopen maand heeft Hans van Reisen herdacht dat hij 25 jaar geleden 
bij het Augustijns Instituut in dienst is getreden. Hij heeft de functie van 

studie-secretaris. Dat is een heel creatieve en open taakstelling. Hij 
coördineert de wetenschappelijke uitgaven, werkt mee aan vertalingen en 

heeft contacten met uitgevers. Hij geeft met heel veel enthousiasme lezingen, 

conferenties en bezinningsdagen over het werk van Augustinus. Vermeld moet 
ook worden zijn grote affiniteit met onze missie in Papoea. Om de paar jaar 

gaat hij daar ook lesgeven en het welzijn van onze jonge studenten gaat hem 
zeer ter harte. Het bestuur van de orde is hem daar zeer dankbaar voor en 

hoopt dat hij nog vele jaren met dezelfde bevlogenheid doorgaat om 
Augustinus te promoten. 

 
Boek over de Evangelist Johannes 

Onlangs is van de hand van onze medebroeder Joop Smit OSA zijn laatste 
boek over de evangeliën verschenen (zie ook pagina 7). De titel is Het verhaal 

van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie. De auteur was vele jaren 
docent aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht en heeft met 

dit boek zijn serie over de evangeliën afgesloten. Joop Smit heeft naast Jezus, 
de hoofdpersoon, met zorg een aantal nevenfiguren geportretteerd. Elk van 

hen vertegenwoordigt een bepaalde reactie op Jezus. Lezers worden 

uitgenodigd zich met deze figuren te identificeren en worden uitgedaagd om 
hun eigen positie te bepalen. 

Het boek is zeer lezenswaardig en is voor een breed publiek geschreven. Het is 
uitgegeven door Berne Media.  

Zie: www.berneboek.com en dan zoeken onder Joop Smit.  
Het boek kost € 17,50.    
 

http://www.berneboek.com/
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  LUTHER, DE GROTE KERKHERVORMER 

 
 Tot teleurstelling van velen moest mede-

broeder Martien van den Nieuwenhuizen zijn 

leerhuis over Luther dit afgelopen voorjaar 
uitstellen vanwege problemen met zijn 

gezondheid. Nu hoopt hij zijn lezingen alsnog 
in het najaar te kunnen geven. Martien is 

zeer goed thuis in de leer en het leven van 
Luther. Dat merkte ik wel toen ik in 1983 

samen met hem een Lutherreis  maakte door 
de Oost-Duitse steden (toen nog DDR) waar 

de grote hervormer geleefd en gewerkt heeft. 
Het was het jaar waarin zijn 500e 

geboortedag werd herdacht . Sindsdien is 

mijn belangstelling voor deze augustijnse 
kerkhervormer alleen maar gegroeid.  

 
 

Luther en de augustijnen 
Toen Luther aan het begin van de zestiende eeuw intrad bij de augustijnen in Erfurt, 

speelde daar  de vraag of de kloosterlijke observantie enkel en alleen bedoeld was ter 
bevordering van de eigen volmaaktheid, of dat de Orde haar kloosters ook kon 

benutten als centra van spiritualiteit in dienst van kerk en samenleving? Vicaris-
generaal Staupitz stuurde Luther, die vóór de strikte observantie was, in 1510 samen 
met een medebroeder naar Rome om advies te vragen aan de prior-generaal. Die 

beval dat de augustijnenkloosters ook centra moesten zijn die aan de verbetering van 
kerk en wereld meewerkten. Luther gehoorzaamde. Tegelijkertijd zag hij in Rome een 

hele santekraam aan beeldjes, relieken en aflaten waarmee Gods genade te koop leek. 
Door deze confrontatie begon hij te twijfelen aan de leer van de kerk. Terug in 
Duitsland promoveerde Luther te Wittenberg tot doctor in de theologie. In diezelfde 

stad lag het studiehuis van de augustijnen. Staupitz benoemde Luther tot magister van 
de studenten en tot docent bijbelwetenschappen. Zo kreeg hij als het ware een 

platform aangereikt om op te roepen tot hervorming van de kerk. 'Staupitz is er mee 
begonnen', zal Luther later zeggen. In 1515 begint hij met zijn colleges over de brief 
aan de Romeinen. Door de bestudering van deze brief kwam hij, mede onder invloed 

van zijn verblijf in Rome, tot het inzicht dat de mens eerder door zijn geloof dan door 
het doen van goede werken gered kan worden (Romeinen 1,17) en dat het gezag van 

de Schrift groter is dan dat van de paus. Zijn jonge medebroeders verspreidden als 
eersten deze nieuwe denkbeelden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste 
martelaren van de hervorming twee jonge augustijnen zijn. In 1523 worden ze voor 

het raadhuis van Brussel verbrand. Diep getroffen dichtte Luther zijn eerste lied voor 
hen: 'een lied van de twee martelaren Christi'. Hij wist niet dat hij het kon. Zijn 

dichtvuur is ontstoken aan die brandstapel te Brussel in de Nederlanden, zo vertellen 
de geschiedenisboeken.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Luther_Cranach_the_Elder_BM_1837-0616.363.jpg
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Luther en Nederland 

De meeste protestantse kerken in Nederland zijn van calvinistische snit. Hoe leeft Luther 
dan in deze kerken? Die vraag legde ik eens voor aan een oecumenische gespreksgroep 
waaraan ook enkele dominees deelnamen. Aan dat gesprek heb ik het volgende 

overgehouden: laten we calvinisten en lutheranen niet tegen elkaar uitspelen. Luther is 
de bron waaruit we gemeenschappelijk putten. Hij staat aan het begin van de reformatie. 

Calvijn stond onder invloed van Luthers' geschriften, maar hij was radicaler. Luther 
streefde naar een terugkeer van de kerk van de apostelen en op grond daarvan wilde hij 
wat fout was gegaan in de kerk veranderen. De rest kon blijven zoals het was. Calvijn 

pleitte voor een nieuw soort kerk. De ware kerk, zo stelde hij, was onzichtbaar. Zij was 
daar waar de gelovigen zich rond de zuivere bediening van Woord en Sacrament 

verzamelden. Daarom was hij drastischer in het kappen van allerlei vormen dan Luther, 
die zich niet zo bezig hield met de kerkorde. Daar waar zijn gemeenten wat in de open 
lucht hingen, gaf Calvijn hen een dak boven het hoofd omdat hij een kerkorde schiep. 

Maar hij had een sterk oecumenisch besef, verschillen mochten nooit kerkscheidend zijn. 
Een leuke anecdote om dit te illustreren: er waren eens kooplui uit Genève in een 

evangelische kerk in Hamburg aangekomen. Ze roken er wierook, zagen er brandende 
kaarsen en een corpus aan het kruis. 'Hier horen wij niet thuis', vonden ze, en gingen 
maar een huisdienst houden met preken van Calvijn. Die strafte hen echter af: 'Wil je om 

een paar kaarsen de eenheid verbreken? Voeg je bij de evangelische kerk!' Zo ijverde hij 
voor de eenheid onder alle protestanten, hoewel zijn geloof in de absolute God die het lot 

van de mens bepaalt, weer verschilt van een christendom voor wie God meer een 
gebeuren is.  
 

Hervormingsdag 
De brief die Luther zond aan  aartsbisschop Albrecht van Mainz met het verzoek om een 
eind te maken aan het misbruik van de aflaat staat gedateerd op 31 oktober 1517. Tot 

voor kort werd op 31 oktober of op de dichtstbijzijnde zondag in de meeste protestantse 
gemeenten in elk geval het Lutherlied aangeheven: 'Een vaste burcht is onze God'.... 

Voormalig studentenpastor Jan de Jongh vertelt in zijn werkboek voor liturgie: 'In mijn 
jeugd zongen we het lied heel luid, zodat de roomsen er bang van zouden worden.' Dan 
merkt hij op  dat interkerkelijke samenwerking en ontmoeting de viering van deze dag 

niet meer zo vanzelfsprekend maken. En in de oecumenische gespreksgroep stelden we 
dat Luther herdenken vooral betekent dat  we ons bezig houden met de Schrift én met 

de blijvende hervorming van de kerk. De huidige paus doet daar niet voor onder. Niet 
voor niets wordt over hem geschreven als ‘The great reformer’(Austen Ivereigh, The 
Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Poe, Henry Holt and Company, New 

York, 445 blz).  
 

Blijvende hervorming 
Kerkhervorming op grond van  nieuwe bijbelse inzichten: dat is de opdracht die inhoud 
kan geven aan de huidige oecumene. Zoals Jan Wit ons laat zingen: 'Hervorm, herschep 
ook ons geslacht'( liedboek van kerken 305) en zoals Huub Oosterhuis laat bidden: 

'Hervorm uw kerk, geef haar de moed uw woord te doen, uw hart te volgen'( Gebeden 
en psalmen, p.78).  

 2017  zal weer een Lutherjaar zijn, want dan is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 
stellingen tegen de misbruiken van de aflaten aan de deur van de slotkerk in Wittenberg 
sloeg. Dan zullen de Augustijnen daar zeker, bij leven en welzijn, aandacht aan 

besteden. Dit was alvast een voorproefje, óók op het leerhuis van Martien! 
 
                                                            JOOST KOOPMANS OSA 
literatuur: 

 Peter Nissen, Terug naar hoe het begon, in: Kleio 52 (juli 2011) 4-11 

 Heiko A.Oberman, Luther, mens tussen God en duivel, Kampen 1988 
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Erfgoedsteen Augustijnenkerk 
 

Bij de Augustijnenkerk en klooster Mariënhage ligt een ‘Erfgoedsteen’. Wat is het ver-
haal bij die steen? Van de lange historie van Eindhoven is weinig zichtbaar. Eind 2009 

ontstond bij de Henri van Abbe Stichting het plan om daar wat aan te doen en startte 
een project ‘Geschiedenis op straat’. Een van de ideeën  was  gedenkwaardige loca-

ties op straat zichtbaar te maken voor het publiek. Dit plan is opgepakt door het Erf-
goedteam van de gemeente en samen met de Henri van Abbe Stichting  zijn, als start  

tien plekken in de binnenstad geselecteerd. Deze locaties  illustreren  de lange ge-

schiedenis van de stad en willen laten zien wat ons erfgoed is. Eind 2014 resulteerde 
dit in een wandelroute door de Eindhovense binnenstad langs locaties die vanaf de 

Middeleeuwen tot de recente geschiedenis betekenis hebben voor de stad. De tien 
plekken zelf zijn gemarkeerd door grote erfgoedtegels van 50x50cm, in de straat. 

Een van deze tegels ligt bij de Augustijnenkerk genaamd: Middeleeuws Klooster. De 
wens is dit soort locaties, de Erfgoedstenen en de route verder uit te breiden over de 

stad. Bekijk de hele erfgoedroute via: www.eindhoven.nl/geschiedenisopstraat.  
 

 
 

  
 

 
 
 

          

Middeleeuws Klooster 

Mariënhage is een van de oudste plekken in Eindhoven, de geschiedenis van deze 
plek gaat terug tot omstreeks 1100. Omstreeks dat jaar werd ook de kasteeltoren 

‘die Haghe’ gebouwd. Een klein motte-kasteel in het beekdal van de Dommel. De 
kasteeltoren was eigendom van de heren van Cranendonck en Eindhoven maar de 

laatste eigenaar, Jan van Schoonvorst, schonk het motte-kasteel aan de 
kloosterlingen. In het oude kasteel ‘die Haghe’ werd in 1420 een klooster gesticht. 

Later werd het oude kasteel afgebroken en kwam er een klassiek vierkant 
kloostercomplex met een kloosterkerk. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd het 

klooster dermate vernield dat een ingrijpende restauratie in 1628 noodzakelijk was.  
Eind 17e eeuw werden de kloosterlingen uit het gebouw gezet en werd het klooster 

gebruikt voor meerdere doeleinden: textielnijverheid, hospitaal en bood het 
onderkomen van de rentmeester van Willem van Oranje. Gelukkig kregen in 1891 de 

Augustijnen het klooster weer in handen waarna ze het hebben gerenoveerd en 
uitgebreid met meerdere vleugels, kerk en school (het Augustinianum). Het huidige 

klooster heeft aan de zijde van de Dommel nog een groot deel van de 

oorspronkelijke middeleeuwse vleugel. 
 

Tonnie van de Rijdt – van de Ven, Voorzitter Archeologische Vereniging Kempen en 
Peelland en voorzitter project Geschiedenis op Straat van de Henri van Abbe. 

Stichting 
 

http://www.eindhoven.nl/geschiedenisopstraat
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Mariënhage Dialoog 

 
Bij gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum op 1 december 2013 van pater 
Joost Koopmans, is op 30 november 2013 een symposium georganiseerd met als 

titel ‘De toekomst van de kloosterkerk’. Dagvoorzitter was Peter Nissen, 
hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen en als 

tweede spreker luisterden we naar Jeroen Jeroense, dominee te Elst (Gld.) over zijn 
visie op ‘De kerk als klooster’, een centrum waar allerlei activiteiten op het 

grensgebied tussen religie en zingeving een plaats kunnen krijgen. Het symposium 
werd afgerond met een ronde-tafel-gesprek, waaraan naast de twee inleiders ook 

pater Rein Vaanhold deelnam. Rein Vaanhold is rector van de Kruisherenkapel in 

Uden en voorzitter van de gelijknamige stichting. Hij gaf vanuit zijn praktijk 
voorbeelden hoe je een kloosterkerk anno-nu gestalte kunt geven.  

 
Het symposium is goed bezocht en besloten werd dat dit symposium een vervolg 

moest krijgen. 
 

De Augustijnenkerk wil vanuit haar betrokkenheid ook op maatschappelijk gebied 
naar buiten treden en op 8 november 2014 werd wederom een symposium 

georganiseerd.  ‘Zorg voor elkaar, wat hebben we ervoor over?’ 
De door de Tweede Kamer aangenomen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) betekent onder meer decentralisatie van de AWBZ. De WMO is gericht op 
het versterken van de eigen kracht van mensen, onderlinge ondersteuning en het 

organiseren van algemene voorzieningen. Wij vonden dit onderwerp een goed idee 
voor een nieuw symposium. Onze gastsprekers waren: Marie-Louise Vossen, 

bestuurder GGz Eindhoven; Lenie Scholten, wethouder Zorg en WIJeindhoven van 

de gemeente Eindhoven en Kees Scheffers, geestelijk verzorger en recent 
gepensioneerd staflid Centrum Ontmoeting in Levensvragen te Nijmegen. Maarten 

Klomp, huisarts te Eindhoven en diverse bestuurlijke functies binnen de 
huisartsengeneeskunde, had als gespreksleider een prima bijdrage aan dit debat en 

leidde afsluitend een goede discussie met het publiek. Op de website van de 
Augustijnenkerk zijn de samenvattingen van beide symposia te lezen. 

 
Ook dit eerste debat in een nieuwe reeks is succesvol verlopen en met de 

werkgroep is besloten tweemaal per jaar een bijeenkomst te organiseren met een 
sociaal/maatschappelijk thema. Momenteel wordt hard gewerkt aan de organisatie 

van een bijeenkomst met als titel 
‘Christenen en Moslims: Wat kunnen we van elkaar leren’. Zodra datum en 

inhoud bekend zijn publiceren we dit in de Kerk-krant. 
 

Wij vertrouwen erop dat met de gestarte activiteit Mariënhage Dialoog een 

voortzetting wordt gegeven aan de succesvolle reeks Catharinadebatten in de 
periode 2000-2012.  

De werkgroep bestaat uit Wim v.d. Heuvel, Jacques de Klerk, Joost Koopmans, 
Helmy Pennards en Carla Piscaer.  

 
Namens de werkgroep, 

Carla Piscaer 
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Zomaar een ontmoeting 

 
De redactie stelt bijdragen van lezers op prijs. Hier een voorbeeld van zo’n 

bijdrage. 

 
Een paar weken geleden is het kerkplein bezet met auto’s als ik aankom. 

Indachtig de bekeuring van 90 euro die we vorig jaar met Pasen opliepen, zet 
ik mijn auto op het terrein vlak naast het klooster. Bij het weggaan zie ik hoe 

een vrouw haar auto op de weg buiten de paaltjes parkeert. Ik vertel haar dat 
ze een bon riskeert, en ze parkeert ook voor het klooster. De preek gaat over 

de macht van de wet boven die van de liefde. Als inleiding refereert de 
voorganger aan de bekeuringen die kerkgangers met Pasen opliepen, en 

waartegen het protest, ook van de paters, niets uithaalde….  Na de dienst 
treffen de vrouw en ik ons weer bij onze autootjes. We raken even in gesprek. 

Zij vertelt hoe ze voorheen altijd hier naar de kerk ging, maar nu niet meer 
omdat haar werktijden gewijzigd zijn. Zij werkt bij het Casino, nee, niet als 

croupier, maar als schoonmaakster. Ze heeft nu een spierontsteking aan haar 

schouder. Ze mist de kerk wel, want haar oma en ouders hadden haar 
geleerd: ‘één uur per week voor God, dat moet toch kunnen!’ Zomaar een 

ontmoeting bij de kerk, zomaar even een gesprek, zomaar een waarschuwing 
om ook met Pasen ‘binnen de paaltjes’ te blijven! 

 
                  Ket Visbeek (Solidariteitsgroep). 

 

VASTENACTIE 
 

 
 

Hopelijk inspireert deze foto u om een bijdage te geven voor de zwaar 

getroffen bevolking van het Syrische Homs. Tot nu toe, (Palmzondag) 
brachten we al € 1.211,35 bij elkaar. Wordt vervolgd dus!  
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Een opmerkelijke parabel 
 

Deze parabel van Piet Stikkelbroeck, afgedrukt op de voorkant van het 
liturgieboekje van de derde zondag van de veertigdagentijd, kreeg bijval van 

menig kerkbezoeker. 
 

‘De ware eredienst’ 
 

Een parabeltje uit boosheid. 

In de kerk trof Jezus enkele volwassenen,  

zelfs een paar jongeren en kinderen, 
maar vooral oudere mensen  

die gekomen waren met hun stok of rollator, 
of die, arm in arm om steun te vinden,  

samen de weg hadden afgelegd. 
Hij maakte van touwen een gesel  

en dreef ze allemaal uit de kerk. 
‘Weg met dit alles!  

Jullie brengen niet genoeg geld op  
om verder te kunnen gaan.  

Maak van het huis van mijn Vader maar een Jumbo,  
een kunstijsbaan of een garage. 

Maar ik zal eerst de kerk ontwijden.  
En jullie mogen niet samenkomen  

om te bidden en te vieren in een niet gewijde ruimte. 

Ga maar naar de kerk,  
drie kilometer verderop, met je stok en rollator…’ 

(zeer vrij naar Johannes 2,14-17) 
p.s: Zou Jezus écht zo gehandeld hebben? 

 

 
“Jezus verdrijft de handelaren uit de tempel” (Jan Luyken) 
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Dag Hammerskjöld heeft in zijn 

dagboek veel geschreven over zijn innerlijke beleving. We hoeven God niet zover te zoeken 

als we doorgaans denken. Datum: 1 mei  2015 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.040-244861 

Theo v.d. Elzen,elzen17@xs4all.nl tel.  0497-572804 

 

FILM: The Way 
Voorafgaand aan deze film worden er enkele thema's aangegeven. Na afloop is er 

gelegenheid om samen te discussiëren over deze film.  

Datum: woensdag 15 april 19.30u.-22.00u. 

Kosten: € 4,- ;koffie, thee, frisdrank inbegrepen. 

Informatie: jdeklerk1946@gmail.com of tel. (040) 2112137. 

 

Pelgrimswandeling  

Zaterdag 18 april 10.00-14.00 

We wandelen deze dag samen met mensen van 'De Grote Beek'. 

Thema: Ik zie, ik zie...... 

Programma: 

10.00u. Korte viering in de Augustijnenkerk, Eindhoven. 

10.20u. Vertrek met auto's naar het startpunt van de wandeling. 

– Wandeling naar de Jacobushoeve, Vessem. 

– Korte viering in de Jacobushoeve 

– Wandeling terug naar de auto's. 

14.00u. Terug bij de Augustijnenkerk. 

Opgave is niet nodig. 

Informatie: Wies Kleene w.kleene@planet.nl tel. 040-2218089 

 

 

 

Wies Kleene 
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