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Extra editie in verband met Doorstart
De Commissie Doorstart heeft veel nieuws te melden over hoe onze
geloofsgemeenschap verder gaat na het sluiten van de Augustijnenkerk op
28 augustus aanstaande. Dit nieuws vormt de aanleiding om dit extra
nummer van de Kerk-Krant te laten verschijnen. Zie voor de berichtgeving
over de Doorstart de pagina’s 6 en 7.
Op 6 mei vond de laatste huwelijkssluiting in onze kerk plaats. Anneloes
van Dooren en Bas Vreeswijk, lid van de Jongerengroep, gaven elkaar het
ja-woord. Op pagina 3 enkele foto’s van deze plechtigheid.
De jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers vond dit jaar plaats op 3
juni. Na een viering in de kerk waren ongeveer vijftig mensen in de tuin
van Mariënhage aanwezig tijdens een gezellige bijeenkomst. Gert Dirksen
doet er verslag over op de pagina’s 4 en 5.
Met een feestelijke eucharistieviering op 12 juni vierde pater Dolf van der
Linden zijn vijftigjarig priesterjubileum. Een dankwoord van de jubilaris
vindt u op pagina 8.
De Jongerengroep discussieerde verder over het artikel van Carmody Grey
(zie vorige editie). Op pagina 10 en 11 kunt u hun boeiende zienswijze
lezen. Geloven en toch van deze tijd zijn. Zeer de moeite waard!
De Kerk-Krant zal na de sluiting van de Augustijnenkerk blijven
verschijnen als het financieel verantwoord is. Omdat op dit moment nog
niet alles duidelijk is, kan de redactie u nog geen details geven over
frequentie, organisatie, kosten en dergelijke.

Vakantietijd
De vakantietijd is voor velen een ideale tijd om extra contact te zoeken met
familie en vrienden. In de dagelijkse drukte kan het moeilijk zijn om die aandacht
aan vriendschappen te geven die je graag zou willen. Voor onze vriendschap met
God geldt misschien hetzelfde. De lezingen in de liturgie op de zomerzondagen
geven ons in ieder geval aanleiding om ons hart opnieuw af te stemmen op Hem.
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LITURGIEKALENDER JULI EN AUGUSTUS 2016
Zondag 3 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

14e Zondag door het jaar
‘Uitgezonden’
Jesaja 66, 10-14; Lucas 10, 1-9
Dolf van der Linden
Musica Sacra

Zondag 10 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

15e Zondag door het jaar
‘Wie is mijn naaste’
Deuteronomium 30, 10-14; Lucas 10, 25-37
Joost Koopmans
Samenzang

Zondag 17 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

16e Zondag door het jaar
‘Een gastvrij hart?’
Genesis 18, 1-10; Lucas 10, 28-42
Joost Koopmans
Musica Sacra. Vanwege het laatste ‘optreden’
in onze kerk zal het koor, versterkt met oudleden, een mis van Monteverdi zingen en afsluiten met een indrukwekkend ‘Deo Gratias’.

Zondag 24 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

17e Zondag door het jaar
‘Durf op te staan voor....’
Genesis 18, 20-32; Lucas 11, 1-13
Piet Stikkelbroeck
Samenzang

Zondag 31 juli 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

18e Zondag door het jaar
‘Wat is je levensdoel?’
Prediker 1,2; 2,21-23; Lucas 12, 13-21
Wim Sleddens
Samenzang

Zondag 7 augustus 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

19e Zondag door het jaar
‘Geloof als vaste grond’
Wijsheid 18, 6-9; Lucas 12, 32-48
Louis Mulder
Samenzang

Zondag 14 augustus 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

Maria Tenhemelopneming
‘First Lady’
Openbaring 11,19a;12,1-6.10; Lucas 1, 39-56
Joost Koopmans
Samenzang
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Zondag 21 augustus 10.00 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:
Koor:

21e Zondag door het jaar
‘Spant u in tot het uiterste’
Jesaja 66, 18-21; Lucas 13, 22-30
Piet Stikkelbroeck
Samenzang

Zondag 28 augustus
Feest van Augustinus
Dit is de laatste viering in onze kerk. Deze viering zal in het teken zal staan van
DANKBAARHEID voor 118 jaar augustijnse aanwezigheid in het hart van Eindhoven. In
augustus ontvangt u nadere gegevens over dit gebeuren.

Laatste huwelijkssluiting in de Augustijnenkerk
Anneloes van Dooren en Bas Vreeswijk gaven elkaar op 6 mei hun ja-woord
tijdens een kerkelijke plechtigheid in onze kerk. De laatste huwelijkssluiting in
de Eindhovense Augustijnenkerk. Onderstaand een tweetal foto’s die een
indruk geven van deze feestelijke bijeenkomst.
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Laatste Vrijwilligersbijeenkomst Augustijnenkerk
In deze editie van de Kerk-Krant ontbreekt de Lekenpraat. De reden is simpel: ook
leken gaan wel eens op vakantie. Wel is er ditmaal ruimte om kort verslag te doen
van de bijeenkomst die de augustijnen nog een keer belegden voor alle
medewerkers van onze gemeenschap.
Het werd een uitermate geslaagde avond in een relaxte sfeer die begon met een
eucharistieviering vanwege het feest van het H. Hart. De weergoden bleken ons
uiteindelijk ook welgezind, zodat we na de opdracht “neem uw tafel op en wandel”
verhuisden van de Groene Zaal naar de kloostertuin.
Daar was ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten in gesprek, met voedsel en
met drank. Alles van niveau. Een Kerk-Krant is er niet om reclame te maken,
maar mocht u willen weten waar die voortreffelijke hamburgers te krijgen zijn,
hoeft u slechts 1 en 1 is 2 op te tellen. Volg de enige koster die tevens lector is
naar Son en u vindt wat u zoekt.
Geen reclame dus, maar toch wil ik even heel duidelijk een naam noemen die alle
aandacht verdient bij de fotoreportage over deze avond die hier is afgedrukt. De
maker ervan, Frans Savelkouls, zult u er niet op aantreffen, vandaar dat ik hem in
deze tekst naar voren wil halen.
Want als ik iets geleerd heb in het voorbije jaar waarin ik nu en dan wat bijdraag
in de redactie, is het, dat de Kerk-Krant echt niet kan zonder Frans Savelkouls die
letterlijk ontelbare uren bezig is, met het bedenken van een idee, het verwerken
van alle kopij, het stad en land aflopen voor info, het dagen doorbrengen in een
archief en nog talloze zaken waardoor dit bindmiddel voor onze gemeenschap
maandelijks bij u komt en eind volgende maand zelfs met een door hem bedachte
en geproduceerde speciale uitgave.
Nu ik op bijgaande foto’s weer een hele reeks vrijwilligers, bijna iedereen voorbij
zag komen behalve de fotograaf zelf, leek het me gepast hem dan maar via wat
tekst in het zonnetje te zetten. Ere wie ere toekomt.
Een prettige vakantie voor u allen, op de Bahama’s, de Yorkshire Moors of op uw
balkon dan wel in uw achtertuin.
Gert Dirksen
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Vanuit de Commissie Doorstart
Zoals al aangegeven in onze vorige Kerk-Krant zijn we in gesprek met Glorieux.
Wij wachten op de formele goedkeuring van het bestuur om nadere afspraken
te maken.
Inmiddels zijn onze werkgroepen aan de slag gegaan met het navolgend
resultaat.
Werkgroep pastoraal beleid
De werkgroep, bestaande uit Joost Koopmans, Lisette Broeken, Marjan van
Kraaij, Marie-José Verhappen, Hannie Wittgen en Corrie Noppers, is inmiddels
tweemaal bijeen geweest. De pastores, voorgangers, worden naast Joost
Koopmans de augustijnen Dolf v.d. Linden en Wim Sleddens, diaken Rob
Kosterman, priester Wim Kalb en diaken Johan Wolbrink. Marleen Kremers, in
dienst bij Glorieux, wil graag betrokken zijn bij de pastores groep. De pastores
hebben aangegeven ca. één keer per maand te willen voorgaan.
Uitvaarten kunnen vanuit Glorieux plaatsvinden voor eigen kerkbezoekers. Er
worden geen weekdiensten georganiseerd. Wat de liturgie betreft, zal Marjan
van Kraaij de liturgiekalender coördineren. Gedacht wordt aan een
liturgieboekje één keer per maand en voorgesteld wordt om te starten met één
woord-communiedienst per maand en drie eucharistievieringen. Gedacht kan
ook worden aan vieringen van een priester met diaken (voor de preek).
Daarnaast de speciale vieringen als Pasen, Kerst etc.
Inmiddels heeft ook overleg plaatsgevonden met de koordirigenten en zij
hebben aangegeven in principe door te willen gaan; een en ander hangt mede
af van de akoestiek. We streven in ieder geval naar meer samenzang. Met de
organist wordt ook overlegd.
Werkgroep organisatie
Deze werkgroep, bestaande uit Ad Broeken, Harrie Meelen en Jacques de Klerk,
heeft een overzicht gemaakt van de zaken die besproken moeten worden met
Glorieux ten aanzien van de beschikbaarheid kapel, de kosten verbonden aan
de vieringen en wat praktische zaken daaromheen. Daarnaast wordt eveneens
besproken wat zij aan vrijwillige inzet van ons verwachten.
Werkgroep financieel/economisch
We gaan verder in de vorm van een Stichting. De Commissie Doorstart fungeert
in het eerste jaar als bestuur en is in dit jaar verantwoordelijk voor de
doorstart. Na dit jaar wordt de situatie geëvalueerd en kan besloten worden om
verder te gaan. Ad Broeken heeft aangegeven voorzitter te willen worden,
secretaris blijft Carla Piscaer en penningmeester Fons Roels. Inmiddels heeft
een bespreking plaats gehad met prior Piet Stikkelbroeck over de overdracht
van de financiën.
We zijn nog in discussie over de naam van onze kerkgemeenschap.
De nieuwe organisatie heeft uiteraard een financiële basis nodig en vandaar dat
in juli een brief wordt verzonden aan alle leden van onze kerkgemeenschap. We
vragen daarin onze vrienden of zij de nieuwe kerkgemeenschap blijven
steunen;
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aan de hand daarvan kunnen we een budget opstellen voor de organisatie na 1
september a.s. Het is belangrijk dat we weten hoeveel mensen meegaan omdat
we verplichtingen aangaan die betaald moeten worden. We willen, als dat
mogelijk is, ook doorgaan met de Kerk-Krant en een website opzetten, omdat
communicatie heel belangrijk is.
Joost Koopmans heeft met de jongeren de nieuwe situatie besproken en zij
willen een geloofsbeleving zoals we die in de Augustijnenkerk hebben
opgebouwd, voortzetten (zie hun verhaal op pagina 10 en 11).
In het Eindhovens Dagblad heeft u kunnen lezen dat ook van die kant onze
activiteiten worden gevolgd. Een en ander heeft geresulteerd in ingezonden
brieven. We kunnen u van onze kant melden dat er contact is tussen onze rector
Joost Koopmans en deken René Wilmink.
Op 29 juni komt de Commissie Doorstart weer bij elkaar en we hopen dan weer
verdere stappen te kunnen zetten. We bereiden eveneens onze informatie
bijeenkomst voor om u zo goed mogelijk te kunnen inlichten omtrent de stand
van zaken en om op uw vragen te kunnen reageren.
Tenslotte een oproep aan onze kerkbezoekers:
DENK MEE VOOR EEN NIEUWE NAAM
Als wij op een nieuwe locatie gaan kerken hebben we als groep een nieuwe
naam nodig. In die naam moet iets van onze augustijnse spiritualiteit
doorklinken. Hebt u een voorstel? Stuur uw reactie naar Joost Koopmans of naar
de redactie van de Kerk-Krant.
Carla Piscaer

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Heel snel wordt dan gedacht aan de
onzichtbare ( goddelijke) werkelijkheid. De werkelijkheid is echter zowel de zichtbare als de
onzichtbare werkelijkheid.We hoeven God niet zover te zoeken als we doorgaans denken.
De komende wandelingen zijn op 5 augustus en 2 september.Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u.
Kerk-wijkcentrum 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.

Programma Bezinning en spiritualieit 2016-2017

U kunt het programma voor het komende seizoen per mail ontvangen. Als u dat wilt kunt u zich
opgeven bij: jdeklerk1946@gmail.com. Als u het programma per post wilt ontvangen vragen wij u
de portokosten te betalen. U kunt u opgeven bij J. de Klerk 040-211 21 37.
De programmaboekjes zijn vanaf eind augustus te verkrijgen in de kerken. In het komende
seizoen worden de lezingen en cursussen voor zolang het mogelijk is nog gegeven in De Groene
Zaal.
Wies Kleene
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Dankwoord
Hierbij wil ik allen die er aan hebben bijgedragen dat de viering van mijn
vijftigjarig priesterfeest een onvergetelijke dag is geworden, zeer hartelijk
danken. Het begon al met het interview in ons kerkblad. Veel lezers reageerden
positief op de inhoud. De jubilaris kwam duidelijk uit de verf.
Liturgiegroep, voorganger en koor hadden voor deze viering het bekende thema
van De Goede Herder gekozen. Een breed onderwerp dat werd uitgewerkt in het
prachtige boekje. Bij de viering deden ook de buitenlandse medebroeders uit
San Gimignano mee. Door ieder in hun eigen taal een gebed uit te spreken en
mee communie uit te reiken, voelden zij zich erg betrokken bij de viering. Het
door een jongeling gezongen Ave Maria aan het slot, raakte de aanwezigen
zeer.
Na de viering was er receptie in de kerk. Oud-collega’s spraken mij toe met
welgemeende persoonlijke woorden. In het middenpad stond daarna een lange
rij om mij de hand te drukken. Veel hartelijke en vriendelijke woorden die voor
mij nog lang zullen naklinken.
Dolf van der Linden OSA

Foto Hans Nohlmanns
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Ken uw Kerk
Het is de moeite waard om een moment stil te staan bij de twee grote
gebrandschilderde vensters in het transept van onze kerk. Advies is om een
moment te kiezen als de zon er doorheen schijnt en de kleurenpracht zich
ontplooit.

Zuidtransept

Noordtransept

Het raam in het zuidtransept is van Charles Eyck (1897-1993). In het venster is
de doop van Augustinus door bisschop Ambrosius van Milaan afgebeeld. Er
boven ziet u de doop van Jezus in de Jordaan en de Drie-eenheid. In de
medaillons links en rechts Petrus en Paulus.
In het tegenoverliggende raam is het overlijden van Augustinus door Daan
Wildschut (1913-1995) uitgebeeld. Onder in het venster is de belegering van
Hippo door de Vandalen zichtbaar gemaakt. Deze gebeurtenis vond plaats toen
Augustinus stierf. Een soldaat steekt met een fakkel de brand in de bibliotheek
van de kerkvader. Boven de overlijdensscene ziet men de bekende symbolen
van Augustinus: de mijter, de staf en het brandend hart.
Frans Savelkouls
Bovenstaande informatie is ontleend aan het boekje “De Augustijnen- of Paterskerk te
Eindhoven. Een rondgang.” van Pieter Klein Beernink (Eindhoven, 1987). De foto’s zijn van
Hans Nohlmanns.
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Oude en jonge katholieken (deel 2)
Wissel je een appel uit, dan hou je ieder één appel over. Wissel je een idee uit,
dan heb je ieder twee ideeën waarmee je samen misschien zelfs nog tot een
derde kunt komen. Goede gespreksstof om onze religieuze identiteit te bepalen
was het artikel dat de jonge Engelse theologe Carmody Grey schreef in de Britse
katholieke krant The Tablet; over de geloofsbeleving van jongeren afgezet tegen
de generatie die het tweede Vaticaans Concilie heeft meegemaakt. Noem ons,
leden van de jongerengroep van de Augustijnenkerk in Eindhoven ouderwets,
maar in onze ogen zijn de waarden van de ‘oude katholieken’ heel modern. Ga
maar na: een kerk die zoekt naar aansluiting met de huidige cultuur, met een
positieve houding naar de wereld om ons heen, op basis van gelijkwaardigheid.

Een deel van de jongerengroep in discussie

Ervoor uitkomen dat je gelovig bent,
maakt je tegenwoordig in het
overwegend seculiere Nederland
vanzelf speciaal. Die bewuste keuze
maakt de religieuze toewijding des
te groter, dus natuurlijk ‘vormen wij
een tegenstelling met de heersende
obsessie voor het nieuwe en het
vluchtige (theologe Grey)’. In de
westerse wereld moet je je geloof
constant zelf voeden om de focus
niet te laten verslappen. Met die
kwetsbaarheid worstelen we, wat
niet betekent dat we ons dan maar
vastklampen aan een orthodoxe op-

vatting ervan. Dat geloof een verheven en heroïsch ideaal zou zijn met
vaststaande, onveranderlijke waarden die haaks op de modieuze wereld staan.
Zelf ingeperkte vrijheid die leidt tot kadaverdiscipline. Een eilandje in de grote
boze wereld. Wij keren ons er echter niet van af, zoals Grey bij ‘jonge
katholieken’ veronderstelt. Geloof moet je delen, vinden wij, en dat doe je niet
door een muur om de eigen gemeenschap heen te bouwen. Dan krijgt ook het
katholieke geloof een sektarisch karakter en een negatieve connotatie. Terwijl
geen gebod belangrijker is dan ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Samen moeten
we de uitdaging aangaan en zoeken naar sturing in het leven.
De geloofsovertuiging zit in je en heeft in beginsel niets te maken met regels.
Door de tijd heen kan een mening, dus ook de interpretatie van hoe het geloof
te belijden, veranderen. Alleen dat God bestaat is niet gebonden aan tijd, aan
het geloof zelf kan per tijdsperiode en plaats wel anders gestalte worden
gegeven. Vanzelfsprekend hebben wij, en ook zeker kinderen, rituelen nodig
om te ervaren wat het geloof inhoudt. Het is belangrijk dat het geloofsleven
zichtbaar blijft zodat mensen erdoor geraakt kunnen worden. Geloofsregels
zorgen ook voor structuur, houvast en verbondenheid. Maar het mooie is dat
we de eeuwenoude normen en waarden perfect kunnen vertalen naar het hier
en nu.
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En waarom zouden we dom blijven als we de mogelijkheden hebben om het leven
beter en aangenamer te maken? In plaats van in de trein een bijbel open te slaan,
en daarmee misschien ongewenst de aandacht op je te vestigen, kun je de bijbel
ook op je telefoon lezen. En waarom zou je geen app mogen gebruiken om te
bidden en reflecteren op het leven? Waarom kunnen we geen stap in het
verlengde daarvan zetten? De woorden van God zijn toch niet ineens minder heilig
wanneer ze door een vrouwelijke voorganger worden uitgesproken?
Aan hoe je in het leven staat en omgaat met anderen moet iemand kunnen
afleiden dat je (mogelijk) Christen bent, niet aan het kruisje om je nek. Ook het
boordje van een pastor is als een stropdas, enkel te dragen bij geschikte
gelegenheden en niet voor de show. In de Verhandeling over de Bergrede staat:
‘Laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het
verborgene gebeurt en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.’ Wij
voelen ons geen missionarissen, willen niet als evangelisten het geloof aan een
ander opdringen. Mijn waarheid is niet per se de waarheid. Geloven is iets
persoonlijks. Maar we durven er wel voor uit te komen, hebben geen angst om te
zijn wie we zijn. Door ideeën uit te wisselen met wie interesse toont, kunnen we
wel helpen.
Ieder wezen is uniek. Je kunt ook niet staan achter alles wat de Paus verkondigt,
maar de hiërarchie helpt ons om samen te kunnen geloven. Wij proberen te kijken
naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Maar pluriformiteit, eenheid in
verscheidenheid, is wel belangrijk. Binnen het Christendom bestaan meerdere
stromingen en binnen het katholicisme weer meerdere religieuze ordes en
congregaties. Opdat iedereen zich ergens helemaal thuis kan voelen. Wij kiezen
bewust voor de geloofsbeleving in de Augustijnenkerk in plaats van dat we naar
een conservatievere parochiekerk in Eindhoven gaan.
Het geloof is geen doctrine, het mag geen dogma zijn. Wij willen met ons geloof
niemand kwetsen of uitsluiten, wat wel het geval is als we ‘onbeschaamd
traditioneel (Grey)’ zouden zijn qua seksualiteit en genderethiek. Als dit
daadwerkelijk het stempel is dat wij op ons voorhoofd zouden hebben prijken, dan
melden wij ons meteen af!
Namens de jongerengroep, Linda Derksen

Het product voor de maand juli is pastasaus en voor augustus limonadesiroop.
Ook andere lang houdbare producten zijn welkom!
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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COLOFON
Doelstelling
De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De KerkKrant 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
Dolf van der Linden
Linda Derksen
Gert Dirksen
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.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of
anderszins redactioneel te bewerken.
Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage.
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