
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

HET JAAR VAN DE RELIGIEUZEN 
 

Paus Franciscus heeft 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Religieuzen. U 

vindt hierover twee beschouwingen in deze aflevering van de Kerk-Krant. 
In een uitgebreid vraaggesprek vertelt zuster Pauline Martens van de 

congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph over haar leven en 
haar werk. Haar congregatie heeft de aansporingen die de paus doet, in 

het verleden waargemaakt. En maakt het nog steeds waar in Indonesië en 

Kenia. Een verhaal over een boeiend leven in dienst van de ander. 
  

In de komende maand vindt weer het jaarlijkse Carnaval plaats. Plezier en 
ernst zullen tot uiting komen in de Carnavalsmis en de Aswoensdagviering 

in onze kerk. Op pagina 4 leest u hier meer over. Aansluitend daaraan een 
toepasselijk fragment uit de Belijdenissen van Augustinus op pagina 5. 

 
Op pagina 11 kunt u lezen hoeveel mensen in 2014 de vieringen in onze 

kerk hebben bijgewoond. Op de achterzijde van deze aflevering vindt u de 
gebruikelijke informatie over cursussen, lezingen en activiteiten.  
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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 1 maart 2015. 
Sluitingsdatum voor kopij is 23 februari 2014. 

 
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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LITURGIEKALENDER FEBRUARI  2015 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Zondag 1 februari: 4e zondag door het jaar 
Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema:  Een bevrijdende leraar 
Lezingen: Deuteronomium 18, 15-20; Marcus 1, 21-18 

Voorganger: Hans van den Berg 
Koor: Musica Sacra 

  
Zondag 8 februari: 5e zondag door het jaar 

Aanvangstijd: 10.00 uur 
Thema:  Genezing vinden bij Hem 

Lezingen: Job, 7, 1-4.6-7; Marcus 1, 29-39 
Voorganger: Dolf van der Linden 

Koor: Schola 

  
Zaterdag 14 februari:          6e zondag door het jaar 

Aanvangstijd: 17.00 uur 
Thema:  Genezen tot nieuw leven 

Lezingen: Leviticus 13,1-2.45-46; Marcus 1, 40-55 
Voorganger: Piet Stikkelbroeck 

Koor: Samenzang 
  

Zondag 15 februari:  
Aanvangstijd: 11.11 uur 

Thema:  Carnavalsmis  
Lezingen: Johannes 2, 1-11 

Voorganger: Joost Koopmans 
Koor: Koren en orkesten 

  

Woensdag 18 februari: Aswoensdagviering om 12.00 uur 
  

Zondag 22 februari: 1e zondag van de vastentijd 
Aanvangstijd: 10.00 uur 

Thema:  Woestijn 
Lezingen: Genesis 9, 8-15; Marcus 1, 12-15 

Voorganger: Joost Koopmans 
Koor: Schola 

Het Marcusevangelie, waaruit we dit jaar lezen, wil de lezers inwijden in de 

persoon en de verkondiging van Jezus van Nazaret en hun duidelijk maken wat het 
wil zeggen om zijn volgeling te zijn. Het eerste hoofdstuk dat deze maand aan de 

orde is, doet alle moeite om te zorgen voor een goede eerste kennismaking met de 
persoon van Jezus. De verhalen van de komende zondagen laten ons steeds weer 

de bevrijdende kracht van Jezus’ woorden en daden zien, gevolgd door de vrijwel 
steevaste vermelding van algehele verbazing en bijval. (tekst uit het werkboek 

Schriftinstuif).  
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CARNAVAL 
Op zondag 15 februari zal in onze kerk weer de Carnavalsmis gevierd 
worden om 11.11 uur. Na twee maal te zijn voorgegaan in deze viering 

heeft pater Piet Vermeeren het stokje overgedragen aan de rector van de 
kerk. Diverse koren en orkesten verlenen hun medewerking en de 

muzikale leiding is weer in handen van Hanneke van den Boomen. Het 

thema van de viering luidt: ‘Blij da gu der bij bent.’ Want Carnaval is een 
feest voor heel de veelkleurige gemeenschap.  

Omdat lang niet alle vaste kerkbezoekers naar deze mis zullen gaan, 
bieden we u op de vroege zaterdagvond om 17.00 uur een ‘zondagse mis’ 

aan.  
 

 
Sfeerbeeld uit de Carnavalsmis van 2014 

 

ASWOENSDAG 

Na de drie dolle dagen volgen er veertig dagen van stilte en inkeer. Op de 

eerste dag, Aswoensdag, worden we bij elkaar geroepen om ons er aan te 
herinneren wie we zijn: mensen die gemaakt zijn uit stof en daartoe ook 

terugkeren. Het askruisje maakt ons ervan bewust dat we sterfelijke 
mensen zijn, die leven in afhankelijkheid van hun Schepper. Zo leggen we 

ons leven, en alles wat ons overkomt, in de handen van God.  
Wat is de beste tijd om op Aswoensdag samen te komen in onze kerk? 

Half tien is te vroeg, zeker als je carnavalsvierders de gelegenheid wilt 
geven om mee te doen. Maar om Aswoensdag in de juiste sfeer door te 

brengen komt een avondviering eigenlijk te laat. Daarom zetten we onze 
bijeenkomst rond het teken met as dit jaar midden op de dag, om twaalf 

uur.  
 

Joost Koopmans osa 
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DE VROLIJKE BEDELAAR 
 

In de aanloop naar carnaval onderstaand een toepasselijke tekst uit de 

Belijdenissen van Augustinus 
 

Op straat zag ik een arme bedelaar die blijkbaar voldoende binnen had, want hij 
was vrolijk en blij. En ik zuchtte diep en ik zei tegen de geleerde vrienden die bij 

me waren: Wat zijn wij toch dwaas, en wat maken wij ons druk over veel dingen, 
terwijl we in wezen precies hetzelfde willen bereiken als deze bedelaar, namelijk 

een zorgeloze blijdschap, maar wij brengen het niet zo ver. 
 

Hij was met weinig geldstukjes tevreden, en ik met al mijn moeilijke gedoe niet. 
Hij was vrolijk en ik was bedrukt. Hij was zorgeloos en ik onrustig. Hij had 

natuurlijk geen échte blijdschap, maar ik zéker niet. En je kunt wel zeggen dat hij 
teveel gedronken had, en ik weet ook wel dat het erop aan komt waar je vrolijk 

van bent, en dat de blijdschap van het geloof iets heel anders is, maar toch was 
hij gelukkiger dan ik. 

 

Daar heb ik met mijn vrienden nog vaak over gepraat. En dan vroeg ik me af hoe 
ik ervoor stond, en dan moest ik toegeven dat het niet zo best met me was. Daar 

leed ik onder. En als het dan wel eens wat beter leek te gaan, had ik er al geen 
zin meer in, en verspeelde het geluk weer. 

 
Aurelius Augustinus 

 

 
 

 
 

 

Het product voor de maand februari is: PASTASAUS 
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.remonstranten.org/utrecht/index.php?page%3Dactiviteiten_in_de_west-betuwe&ei=NFPBVMraN4P1UorCgcAG&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNFbf-HBycbWNqadgLGUP1_ND-6JhQ&ust=1422042276993032
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HET JAAR VAN DE RELIGIEUZEN 
 

door pater Dolf van der Linden osa 
 

Paus Franciscus heeft het jaar 2015 uitgeroepen tot het jaar van de religieuzen. U 
als lezer van deze krant en vele anderen die met ons verbonden zijn, zal het zeer 

zeker interesseren.  
Op veel manieren zijn wij, religieuzen, met U allen één van geest. Daarom zal in 

deze kolommen regelmatig te lezen zijn wat er allemaal gebeurt binnen onze 
gemeenschappen. Het gaat erom om ons leven en werken als religieus eens flink 

onder de loep te nemen. Opnieuw fundamenteel nadenken over onze plaats in kerk 

en wereld en vooral onze idealen vernieuwen om in deze tijd aangepaste taken te 
kunnen verrichten. Op dit moment zijn er in de wereldkerk ongeveer 800.000 

zusters present in een bonte verzameling van ordes en congregaties en er zijn 
ongeveer 200.000 mannelijke religieuzen in onze grote wereldkerk werkzaam. Neem 

deze miljoen krachten weg, dan sneuvelt er veel kerkelijke inzet, vooral aan de rand 
van de maatschappij. De religieuzen zullen spiritualiteit, zending en 

broederlijkheid/zusterlijkheid blijven waarmaken.  
Al in zijn eerste preken, stelde paus Franciscus dat in de kerk de religieuzen de rol 

van profeet moeten vervullen. Profetisch zijn betekent allereerst aandachtig kijken 
waar God vandaag in de wereld aan het werk is en beschikbaar zijn om met Hem 

mee te werken. Alle christenen zijn geroepen en gezonden, maar religieuzen behoren 
die zending radicaler te beleven. Daardoor zijn ze profetisch. 

Naast een radicale navolging van de Heer, typeert religieuzen ook hun mobiliteit in 
hun zending. Een groot instituut als de kerk heeft structuren nodig, maar loopt het 

risico alleen maar de status quo te handhaven. Religieuzen horen flexibeler te zijn, 

zodat zij gemakkelijk op nieuwe noden kunnen inspelen. Religieuzen moeten ook een 
getuigenis kunnen geven van intercultureel samenleven. Mensen uit diverse landen, 

culturen en achtergronden, moeten broederlijk en zusterlijk kunnen samenleven 
onder één dak. In een christelijke gemeenschap, en dat geldt voor elk samenleven, 

moet iets van Gods liefde en verbond ervaren kunnen worden. De paus benadrukt 
telkens weer dat religieuzen naar de periferie moeten gaan. Naar plaatsen waar 

anderen niet willen of durven gaan. Daar moeten zij het zwakke en het kwetsbare 
opzoeken. De paus vindt het ook zeer belangrijk om de mentaliteit van de 

religieuzen te bezien. Hij vindt dat velen te individualistisch zijn ingesteld en het 
liefst op hun eentje werken. Maar dat weerspreekt het gemeenschapsleven van 

religieuzen. In een individuele maatschappij moeten zij een teken geven van 
vruchtbaar en broederlijk samenleven en -werken. Dat viel toendertijd ook bij de 

eerste christenen op. 
De paus signaleert terecht dat de culturele en spirituele variëteit onder religieuzen 

enorm is. Dat is een rijkdom die vruchten voort moet brengen. 

Het jaar van de religieuzen belooft een bijzonder goed jaar te worden voor de kerk, 
voor de religieuzen en voor allen die met hen verbonden zijn. 

 
Wordt vervolgd. 
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HET JAAR VAN DE RELIGIEUZEN 
 

door paus Franciscus Bergoglio sj 

 
Beste broeders en zusters die een religieus leven leiden, 

 
Ik schrijf u als opvolger van Petrus, aan wie de Heer de taak gaf zijn broeders en 

zusters te versterken in het geloof. Maar ik schrijf u ook als de broeder die –net als 

u- aan God is toegewijd. 
Laten we de Vader danken die ons opriep Jezus te volgen door helemaal in te gaan 

op het Evangelie en de Kerk te dienen. Volgens de heilige paus Johannes Paulus II 
moet u niet alleen een glorierijke geschiedenis herinneren, maar ook een grote 

geschiedenis voltooien. We zien in de oorsprong Gods hand die bepaalde 
individuen in zijn Geest roept om Christus nog dichterbij te volgen, het Evangelie 

om te zetten in een bijzondere manier van leven, de tekenen van de tijd met de 
ogen van het geloof te lezen en vindingrijk antwoord te geven op de noden van de 

Kerk. 
 
Laat ieder instituut nadenken 
over zijn oorsprong en God 

danken voor al zijn gaven. Je 
krijgt oog voor de hoge idealen, 

de visie en de waarden die onze 
grondleggers bezielden. Je ziet 

hoe voorgaande generaties 
vindingrijk waren, hun 

moeilijkheden overwonnen en 
waar hun zwakheden lagen. 

 
We moeten ons afvragen, hoe open we zijn om door het Evangelie uitgedaagd te 
worden. Is het Evangelie het “handboek” voor ons dagelijks leven? We moeten het 

Evangelie niet alleen bemediteren en bestuderen, maar ook in praktijk brengen. 
Dit jaar daagt ons uit te onderzoeken of we ons houden aan de zending die ons is 

toevertrouwd. Zijn onze diensten, ons werk en onze aanwezigheid in 
overeenstemming met wat de Geest van onze stichters vroeg. Hebben wij dezelfde 

passie voor de mensen als zij? 
In een gepolariseerde, multiculturele wereld waarin de machtelozen worden 

onderdrukt en ongelijkheid overvloedig voorkomt, worden wij geroepen een 
concreet model van gemeenschap te zijn. In ons Westen zijn er steeds minder 

jongere en steeds meer oudere geroepenen. Er zijn problemen rond de 

internationalisering en globalisering, de economische crisis, het relativisme, de 
gevoelens van vereenzaming. Deze onzekerheden delen we met veel tijdgenoten. 

Maar wij moeten de deugd van hoop beleven. 
De Heer houdt niet op te zeggen: “Ben niet bang. Ik ben met je”. Op Hem en niet 

op de statistieken kunnen we bouwen. Voor Hem is niets onmogelijk. Geef niet toe 
aan onheilsprofeten die ons leven niet meer zien zitten. Blijf met Godsvertrouwen 

waakzaam en vernieuw jezelf. 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://tilburgers.nl/wp-content/uploads/2014/06/paus-franciscus.jpg&imgrefurl=http://tilburgers.nl/peter-noordanus-alleen-de-paus-is-onfeilbaar/paus-franciscus/&h=264&w=468&tbnid=2nYLHlDdA6uDHM:&zoom=1&docid=MpYlu9tBzAUBaM&ei=ftu0VOqLO8HtO_zPgdgG&tbm=isch&ved=0CDgQMygFMAU&iact=rc&uact=3&dur=835&page=1&start=0&ndsp=18
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‘Zelfs de kleinste dingen doen met je hart’ 
 
Zondags komen ze naar de augustijnenkerk. Een kleine groep zusters. Wie zijn zij, 

wat beweegt hun en wat brengt hun naar juist deze kerk? Gewoonlijk houden de 

zusters zich uit overtuiging op de achtergrond. Voor de Kerk-Krant maken ze 
echter een uitzondering. De redactie gaat met één van hen in gesprek. Zuster 

Pauline Martens vertelt haar eigen verhaal. Het is nauw verweven met de 
geschiedenis van haar medezusters en de congregatie van de ‘Kleine Zusters van 

de H. Joseph’. 
 

Praktische spiritualiteit 
‘Omzien naar mensen en ze nemen zoals ze zijn’. Dat is wat zuster Pauline 

Martens (s.m.s.j) haar leven lang van harte heeft gedaan. Bij alles wat ze 
onderneemt, geldt voor haar de praktische spiritualiteit, kenmerkend voor de 

congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph: ‘dat je in alle eenvoud helpt, 
waar niemand helpt’. Ruim vijftig jaar heeft zij zich, waar ook ter wereld, als 

religieuze daarvoor mogen inzetten. Bronnen van inspiratie, de ‘ handvaten,’ zijn 
voor haar het Evangelie, de stichter van de congregatie Petrus Mgr. Savelberg, de 

Heilige Franciscus en de Heilige Josef. 

 
Kleine apostelen van de nood 

In 1872 sticht kapelaan Savelberg de congregatie van de ‘Kleine Zusters van de H. 
Joseph’ onder het motto ‘helpen waar niemand helpt’. De zusters wordt op het 

hart gedrukt, zich te onthouden van ‘alle gezochtheid’; als ‘kleine apostelen van 
de nood’ naamloos hun leven te wijden aan het helpen van anderen. Centraal 

staat het weldoen aan ‘de minsten der Mijnen’. In de 20e eeuw is de congregatie 
met ruim 3000 intredingen op één na de grootste in Nederland. Tot het eind van 

de eeuw leggen de religieuzen zich toe op actieve werkzaamheden: in 
ziekenhuizen, verpleegklinieken, het speciale onderwijs en de zwakzinnigenzorg. 

Ze zijn dan behalve in Nederland en het Belgisch grensgebied ook actief in China, 
Indonesië, Nieuw-Guinea, Kenia en Tanzania. In Indonesië zijn ze vanaf 2014 

inmiddels een zelfstandige congregatie van jonge inheemse zusters, die eveneens 
in het onderwijs en de zorg werken. In Kenia zal de zelfstandigheid nog wel enkele 

jaren op zich laten wachten. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er 

geen intredes meer geweest. De congregatie telt nu in Nederland en België rond 
de 150 zusters. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 86 jaar. Om haar 

nalatenschap te waarborgen heeft de congregatie verschillende initiatieven 
ontplooid.  

 
Roeping 

Maria Martens (1940) groeit op in het Brabantse Deurne in een gezin met dertien 
kinderen. Een katholiek arbeidersgezin, dat de armoede goed kent. Maria gaat in 

haar jonge jaren uit dansen. Toch ligt haar hart niet daar. Ze gaat graag op 
bezoek bij de zusters in Heerlen, bij wie haar vriendin als eerste intreedt. Haar 

moeders grote wens wordt vervuld ‘ze was heel trots’ als een van haar vele 
dochters kiest voor het kloosterleven. Het is Maria, die zich in 1962 aanmeldt bij 

de Kleine Zusters van de H. Joseph in Heerlen. De congregatie telt in die jaren 
2500 zusters. 
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Ze vraagt zich wel af waarom juist zij, en niet een van de zussen wordt geroepen. 

Jaren later beseft ze, dat ze als twaalfjarige al zuster wilde worden. Als ze 
intreedt, staat haar doel duidelijk vast: de gezondheidszorg in de missie. Als ze 

geen zuster was geworden, dan zou ze, net als haar moeder een groot gezin 
hebben gekregen.  

In het klooster wordt ze te werk gesteld als naaister, wat van huis uit haar beroep 
is. Na haar plechtige professie in 1970 krijgt Maria, die de kloosternaam Pauline 

heeft aangenomen, de kans te worden uitgezonden naar Papoea, Nieuw Guinea. 

Veel bergland met meren en uitzonderlijke flora en fauna. De uitzending naar 
missiegebieden is de meest ingrijpende gebeurtenis van haar leven geweest. Haar 

werken noemt ze ‘geen hoogvliegerij, maar gewoon met beide benen op de grond 
staan. Serieus opnemen, wat op je pad komt. In alle eenvoud zelfs de kleinste 

dingen doen met je hart. Al was het nog zo minimaal, vanuit haar roeping 
betekent dat voor haar dat zij in alles wat ze deed, God, het leven van de Man 

van Nazareth zag’. 

 

Inzet 

Een talencursus Indonesisch van zes 
weken in Vught moest volstaan om zich 

in te voegen in de nieuwe wereld. 

Twintig jaar lang werkt zuster Pauline 
in de missie. Het werk van de zusters 

daar bestaat uit ‘het pakket vrouwen en 
jonge meisjes’, zoals een huishoudelijke 

opleiding voor moeder & kind, voeding 
en opvoeding, verder de uitbouw van 

een wijkcentrum, het helpen aannemen 
van kinderen, die na een cursus later 

weer konden doorgeven wat zij bij de 
zusters hadden geleerd. Het 

programma voor de positie van 
vrouwen bestond voor 60% uit 

preventieve gezondheidszorg. Een 
dankbaar maar druk bestaan. 
 

Een paar keer heeft ze heel even gedacht dat er een eind aan kwam.‘ Net als de 

apostel Paulus’ ontsnapt ze tot drie keer toe aan ‘schipbreuk’. De eerste keer 
wordt ze aangeschoten, maar de kogel gaat voelbaar rakelings langs haar heen. 

De volgende keer valt een mega steenblok van een talud, pal op de achterkant 
van de taxi, waarin zij meereist. Ze blijft net als de andere inzittende ongedeerd. 

De derde maal zakt ze samen met een medezuster bijna door een inheemse brug 
over een krachtig stromende rivier, waar geen mens levend uit had kunnen 

komen. Door zich aan elkaar en aan het gras opzij van de brug vast te houden, 
ontkomen ze op het nippertje aan het onheil.  

 
Vanaf 1989 zijn op verzoek van het hoofdbestuur de hoofdtaken overgedragen 

aan de Indonesische zusters om hen de kans te geven naar zelfstandigheid te 

groeien. De zusters vertrekken voor en na naar Nederland. Als zuster Pauline in 
1990 terugkomt in Nederland, ziet zij de vele en grote veranderingen. De 

congregatie telt dan 1000 zusters. De overste geeft haar een half jaar rustpauze. 
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Desondanks gaat zuster Pauline spoedig weer aan het werk. Voor de parochie, 

ziekenbezoek en ook deelname aan commissies en werkgroepen. Totdat ze 
gevraagd ‘eigenlijk overvraagd’ wordt lid te worden van het provinciaal bestuur. 

De zorg voor de bejaarde zusters is haar hoofdzaak. Hoewel ze zich snel weet aan 

te passen, heeft zuster Pauline door haar drukke baan geen tijd om terug te 
denken aan Nieuw Guinea, Irian Jaya. Later is ze tot haar geluk nog drie keer op 

bezoek terug geweest. Haar grote wens voor komende jaren is nog eenmaal naar 
ginds te mogen teruggaan.  

Na tien jaar bestuurswerk voor de congregatie kan ze ‘vanwege de doorstroming’ 
weer terug naar het veldwerk. Het wordt de stichting ‘Vluchtelingen in de knel’ in 

Eindhoven. Een kernteam met tientallen vrijwilligers bekommert zich om zo’n 100 
personen: er wordt gezorgd voor huisvesting, maaltijden, zakgeld e.d. Het werk 

aan de receptie en later in de administratie bevalt haar erg goed. Sinds twee jaar 
is ze niet meer bij de stichting. Aan minder werk en meer vrije tijd moet ze nog 

wennen. Binnen de congregatie maakt zuster Pauline deel uit van de commissie 
Kerk & Maatschappij en de Projectadviescommissie. Ook is ze lid van het 

adviesorgaan. De congregatie wordt steeds kleiner, zoals alle andere congre-
gaties. Samen gaan de zusters ervoor om hun opdracht en hun orde waardig te 

voltooien en af te sluiten. 
 

Augustijnenkerk 

De zusters wonen sinds 1993 in Eindhoven. De congregatie heeft een aantal 

appartementen verdeeld over twee etages gehuurd. De leeftijd van de kleine 
groep zusters nu ligt tussen de 70 en 91 jaar. De recente kerksluiting bij hun om 

de hoek heeft de zusters genoopt een andere kerk te zoeken. Vanwege de 
centrale ligging en voldoende parkeergelegenheid komen ze uit bij de 

augustijnenkerk. De kennismakingsavond in december 2012 haalt hun met gemak 
binnen. De augustijnse spiritualiteit heeft aanknopingspunten met die van de 

zusters: aandacht en daadwerkelijke zorg voor de weerloze mens, de vluchteling. 
Zij voelen zich thuis in de augustijnenkerk: goede liturgie, goede verstaanbaar-

heid, goede preken en een duidelijk volle kerk. Ook is er inbreng van de 
kerkbezoekers. Dat de paters na de viering altijd buiten staan om de mensen te 

begroeten, waarderen ze erg. Verder laten de augustijnen in de vieringen hun 
actuele betrokkenheid zien, zoals bijvoorbeeld bij de moord op pater Frans van 

der Lugt en recent de moordaanslag op de redactieleden van Charlie Hebdo in 
Parijs.  
 

Nawoord 
Zuster Pauline Martens vat de kern van het gesprek als volgt samen: ‘Nog eens 

wil ik benadrukken, dat ik me erg bewust ben dat dit allemaal zeker geen eigen 
verdiensten zijn, dat mijn leven zo verliep, maar dat ik geleid word door de hand 

van God en de nabijheid van mijn medezuster en met al die mensen met wie ik in 

aanraking ben gekomen, die mogelijk iets van mij mochten leren, maar dat ik 
zeker hier en in het buitenland heel veel geleerd heb van mensen die aan mijn 

zorgen zijn toevertrouwd. Mede dank zij al die mensen ben ik rijker geworden en 
uitgegroeid tot de mens die ik nu ben. Een tevreden mens’. 

 
Jacinta Speijer en Frans Savelkouls 
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ER WORDT OP U GELET!! 
 

Als de heren collectanten op zondagmorgen hun ronde hebben gemaakt en de 

schalen aan de koster overhandigen, dan ziet u dat ze de koster iets in het oor 
fluisteren. Ze hebben dan niet stiekem onderweg het geld geteld dat de 

bezoekers op de schalen gedeponeerd hebben, maar ze hebben u geteld! 
In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel bezoekers er in 2014 in de Augu-

stijnenkerk zijn geweest. Voor gewone zondagen was dat een gemiddelde van 
152. 

 

 

1 januari 2014 Nieuwjaarsdag 106 6 juli 2014 155

5 januari 2014 146 13 juli 2014 135

12 januari 2014 164 20 juli 2014 160

19 januari 2014 153 27 juli 2014 170

26 januari 2014 150 3 augustus 2014 155

2 februari 2014 170 10 augustus 2014 140

9 februari 2014 181 15 augustus 2014 Maria ten Hemelopn. 75

16 februari 2014 136 17 augustus 2014 165

23 februari 2014 149 24 augustus 2014 135

1 maart 2014 150 31 augustus 2014 Startzondag 179

2 maart 2014 Carnaval ca. 400 7 september 2014 177

9 maart 2014 164 14 september 2014 118

16 maart 2014 Feest Louis Mulder 265 21 september 2014 154

23 maart 2014 156 28 september 2014 140

30 maart 2014 150 5 oktober 2014 150

6 april 2014 148 11 oktober 2014 Marathon Eindhoven 66

13-04-2014 Palmzondag 205 19 oktober 2014 160

15 april 2014 Boeteviering 70 26 oktober 2014 153

17 april 2014 Witte Donderdag 80 1 november 2014 Allerheiligen 221

18 april 2014 Goede Vrijdag 200 9 november 2014 154

19 april 2014 Paaswake 180 16 november 2014 145

20 april 2014 1e Paasdag 185 23 november 2014 172

21 april 2014 2e Paasdag 84 30 november 2014 150

27 april 2014 Toegang versperd 125 7 december 2014 167

4 mei 2014 154 14 december 2014 165

11 mei 2014 130 21 december 2014 156

18 mei 2014 128 24 december 2014 Kerstnacht 330

22 mei 2014 Feest H.Rita 80 25 december 2014 1e Kerstdag 130

25 mei 2014 135 26 december 2014 2e Kerstdag 75

29 mei 2014 Hemelvaart 140 28 december 2014 Sneeuw en ijs 82

1 juni 2014 150

8 juni 2014 1e Pinksterdag 185

9 juni 2014 2e Pinksterdag 71

15 juni 2014 165

22 juni 2014 130

29 juni 2014 140
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Cursus: 'Over God gesproken' godsdienstfilosofische en psychologische beschouwingen 
De vanzelfsprekendheid waarmee in het denken het bestaan van een God werd aanvaard is niet 

meer. Maar domweg en kritiekloos het bestaan van een God ontkennen kan ook niet meer. 

Gedurende zes avonden zullen we met elkaar zoeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

het geloof in God. Wat is de zin van God en Godsdienst voor de mens in deze wereld. Leiding: Ari 

van Zon, docent levensbeschouwing. Data: dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart. Tijd: 

19.30u-21.30u. Plaats: Groen Zaal, Klooster Mariënhage.Kosten: € 35,-  Informatie: J. de Klerk 

tel.040-2112137. 

 

Film: Ida 
Voorafgaand aan deze film worden er enkele thema's aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om 

samen te discussiëren over deze film.  Datum: woensdag 18 februari 19.30u.-22.00u. Kosten: € 4,- 

,koffie, thee, frisdrank inbegrepen. 

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

 

Lezing: Mystieke benadering van het Onze Vader 

Het Onze vader is het meest bekende christelijke gebed. Het is ook een intrigerend gebed. Er zijn 

veel meditaties en verhandelingen over geschreven. We zullen in twee avonden de ruimte van het 

Onze Vader verkennen aan de hand van teksten van verschillende mystici, met het oog op de 

betekenis ervan voor ons eigen leven. 

Inleider: Léon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut. Datum: woensdag 4 februari  en 1 

april 2015. Tijd: 19.30u.-21.15u. Plaats: Groene zaal, Klooster Mariënhage. Kosten: € 7,-. 

Informatie: Theo v..d. Elzen, elzen17@xs4all.nl tel.497-572804. 

 

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: 6 februari 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.040-2448611 

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

 

Dag van de spirituele Film 
Zondag 1 maart.Tijd: 15.30-21.00 Plaats: Klooster Mariënhage. Deze dag staat SAMSARA centraal. 

Samsara ( in cirkels ronddraaien) is in het Boeddhisme en Hindoeïsme de kringloop van de dood en 

de wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind. In veel Boeddhistische stromingen 

wordt met samsara ook iets anders bedoeld, n.l. Het dagelijks leven. Er worden twee films met 

dezelfde titel vertoond: In de pauze is er een souper. I.v.m. Catering graag opgeven: 

jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137 

Wies Kleene 
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