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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

jaargang 4, nummer 10            25 september 2016                                                                    

De eerste Kerk-Krant van de  

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 
 
Naast de vele veranderingen waarmee onze geloofsgemeenschap de afgelopen 

weken te maken kreeg, zijn er ook zaken die blijven zoals ze waren. 
Bijvoorbeeld de Kerk-Krant. Die zal blijven verschijnen op de gebruikelijke 

manier. Om deze continuïteit en de verbinding met onze wortels in de 
Augustijnenkerk te onderstrepen, wordt de nummering voortgezet en beginnen 

we niet opnieuw. Het nieuwe logo ontbreekt nog, dat is in de maak. 
 

De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft nu ook in juridische zin 
een officiële status. Op 2 september passeerde bij de notaris de stichtingsakte. 

U leest hier meer over op pagina 3. 

 
Op 28 augustus vond in de Augustijnenkerk de laatste viering plaats. In zijn 

overweging sprak vicaris-provinciaal Louis Mulder de vaste kerkbezoekers moed 
in: Het verhaal van het evangelie gaat door. Trek mee naar de toekomst en 

wees niet bang, zoals Jezus in het evangelie zegt. Een verslag van deze viering 
vindt u op pagina 4 en 5. 

 
Nadat door de Doorstartcommissie een jaar lang hard is gewerkt, vond op 4 

september de eerste eucharistieviering van de Geloofsgemeenschap Augu-
stinus Eindhoven plaats in de kapel van het verzorgingshuis Glorieux aan de 

Geldropseweg 170 te Eindhoven. Op pagina 6 en 7 een impressie. 
 

Op de pagina’s 8 tot en met 11 vindt u onder de titel De stem van de 
Geloofsgemeenschap wat de kerkbezoekers zo specifiek vonden aan de 

Augustijnenkerk en wat zij graag willen behouden.  

 
Op pagina 15 treft u de agenda aan van lezingen, cursussen en activiteiten. 

Zowel kwantitatief als kwalitatief een prachtig aanbod. Warm aanbevolen. 
 

Buiten dit alles nog een aantal kleinere berichten, maar alles de moeite waard. 
En, voor onze toekomst essentieel: ons nieuwe banknummer. Zie hiervoor 

pagina 13 onderaan. En om het alvast te verklappen, het nummer is:  
NL27 INGB000 75262 49 

ten name van 
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 
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Zondag 2 oktober 9.30 uur 27ste Zondag door het jaar 

Thema: ‘Wie gelooft kan bergen verzetten’ 

Lezingen: Habakuk 1, 2-3;2, 2-4; Lucas 17, 5-10 

Voorganger: Dolf van der Linden OSA 

  

Zondag 9 oktober 9.30 uur 28ste Zondag door het jaar 

Thema: ‘Dankbaar’? 

Lezingen: 2 Koningen 5, 14-17; Lucas 17, 11-19 

Voorganger: Wim Kalb, pr.  

  

Zondag 16 oktober 9.30 uur  29ste Zondag door het jaar 

Thema: ‘De kracht van het gebed’ 

Lezingen: Exodus, 17, 8-13; Lucas 18, 1-8 

Voorganger: Joost Koopmans 

  

Zondag 23 oktober 9.30 uur Wereldmissiedag 

Thema: ‘Hoop voor kleine mensen’ 

Lezingen: Sirach 35, 12-14. 16-18; Lucas 18, 9-14 

Voorganger: Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 30 oktober 9.30 uur  Allerheiligen en Allerzielen 

Lezingen: Openbaringen 7, 2-4. 9-14; Matteüs 5, 1-12 

Voorganger: Wim Sleddens OSA 

  

Iedere morgen staan de meesten van ons in de badkamer voor de spiegel. 
Wie zien we daar, in de spiegel? Durven we daarin echt onszelf te bezien? In 

het evangelie houdt Jezus ons vaak mensentypen voor, zoals in deze maand 
melaatsen, een rechter en een weduwe, een farizeeër en een tollenaar… Hij 

houdt ons een spiegel voor waarin wij onszelf kunnen zien en herkennen. Op 

wie lijken wij het meest? Jezelf leren kennen is dikwijls niet gemakkelijk, 
omdat je soms wilt wegkruipen voor jezelf. Als Jezus ons een spiegel 

voorhoudt, doet hij dat om ons verder te helpen, om ons op te bouwen, zodat 
wij meer mens kunnen worden. (Liturgiekatern).  
 

“De Augustijnen gaan voorbij” 
 

Onder deze titel verscheen op 7 september een artikel van de hand van Dr. 
Frank van Helmond in het Eindhovens Dagblad. In dit zeer lezenswaardige stuk 

plaatst de auteur de aanwezigheid van de augustijnen in Eindhoven tegen de 

maatschappelijke achtergrond van de tijd en schetst hij de grote invloed die 
Augustinus heeft gehad op de geschiedenis van de Europese beschaving. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en dit artikel gemist hebben, stuur een berichtje 
naar de redactie van de Kerk-Krant en u krijgt een scan ervan toegestuurd. 
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Bestuurlijk Nieuws 
 

De Doorstartcommissie heeft de afgelopen maanden vele stappen gezet. Naast 
het regelen van alles wat met Glorieux te maken heeft en het vaststellen van de 

nieuwe naam ging de aandacht uit naar het juridisch regelen van de nieuwe 

organisatie. Zoals al eerder is gemeld, heeft de Doorstartcommissie na 
ingewonnen adviezen gekozen voor de stichtingsvorm. Op 2 september heeft dit 

zijn definitieve beslag gekregen toen de oprichtingsakte bij de notaris passeerde. 
In de statuten zijn allerlei bestuurlijke uitgangspunten vastgelegd zoals doel, 

middelen, bevoegdheden van het bestuur, enzovoorts. De belangrijkste 
bepalingen zijn: 

 Doel: De stichting heeft, geïnspireerd door de spiritualiteit van Augustinus, 

ten doel: het vormen en in standhouden van een geloofsgemeenschap, die 

gestalte krijgt binnen liturgie, vorming en diaconie in de breedste zin en 

voorts het verrichten van al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords. 

 Middelen: De stichting tracht het boven beschreven doel te bereiken door 

het houden van vieringen, die eenvoudig, gastvrij en mens-nabij zijn 

vanuit het weids perspectief dat Augustinus aan kerk-zijn geeft. 

 De stichting wordt bestuurd door een bestuur onder toezicht van een raad 

van toezicht. 

 Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden die 

benoemd worden door de raad van toezicht. 

 De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Bij uittreding van een lid zorgt 

de raad zelf voor opvolging.  

In de statuten wordt vervolgens van alles geregeld op het gebied van 

bevoegdheden, verantwoording afleggen, jaarstukken enzovoorts. Het is bedoeld 

als een juridisch fundament waardoor de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven naar buiten toe kan optreden om afspraken met derden te maken, 

geld kan inzamelen en geld kan besteden om het doel van de geloofs-
gemeenschap vorm te geven. Zoals bij de meeste verenigingen en stichtingen 

het geval is, verdwijnen de statuten in het archief en worden er alleen uitgehaald 
om nog eens iets na te kijken over hoe het ook al weer precies zat. 

De echte inrichting van onze geloofsgemeenschap, de manier waarop we met 
elkaar binnen de geloofsgemeenschap dingen gaan regelen, zal vastgelegd gaan 

worden in het Huishoudelijk Reglement. Met de opstelling hiervan is bestuur 
inmiddels aan de slag en de Kerk-Krant zal u over de inhoud hiervan berichten 

als een en ander rond is.  
 

De Doorstartcommissie blijft in de komende periode verantwoordelijk voor de 
gang van zaken en wordt daarin bijgestaan en geadviseerd door de nieuwe leden 

van de raad van toezicht. 
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“Met weemoed en dankbaarheid” 
 

Dit waren op Augustinusdag 2016 de openingswoorden van vicaris-provinciaal 

Louis Mulder tijdens de laatste eucharistieviering die in de Eindhovense 
Paterskerk gehouden werd. Een viering die niet alleen in het teken stond van 

de sluiting van de kerk maar ook in het teken van het afscheid dat de 
Nederlandse Provincie der Augustijnen nam van de zielzorg in Nederland.  

 
Celebrant was pater Louis Mulder die werd bijgestaan door rector Joost 

Koopmans en prior Piet Stikkelbroeck. Een aantal augustijnen nam, gekleed in 

habijt, deel aan de concelebratie waardoor het binnentrekken aan het begin 
van de viering een prachtig beeld opleverde dat menigeen ontroerde. De kerk 

was gevuld met 490 bezoekers. Ondanks de volle kerk en het dicht bevolkte 
priesterkoor, droeg de viering een ingetogen karakter. In het goed gekozen 

openingslied werd onder meer gezongen: 
“Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, 

Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan” 
 

 
 

werd voorafgegaan door een fragment uit een preek van Augustinus over 

hetzelfde thema. In zijn overweging stond Louis Mulder stil bij de 
evangelietekst. “Er is natuurlijk weemoed bij het terugkijken naar het 

verleden en daar hoort ook grote dankbaarheid bij. Het verhaal van het 
evangelie gaat door. Trek mee naar de toekomst en wees niet bang, zoals 

Jezus in het evangelie zegt.” 
 

Diaken Rob Kosterman hield voor de aanvang van het tafelgebed een 
toelichting op het speciale doel van de collecte. Deze was bestemd om een 

groepje Eindhovense dak- en thuislozen in staat te stellen om in het jaar van 
de barmhartigheid paus Franciscus een bezoek te brengen. De collecte bracht 

ruim € 2.100 op. 
 

Aan het einde van de viering werd een brief voorgelezen van de nieuwe 

Bossche bisschop Gerard de Korte. In goed gekozen bewoordingen dankte de 
bisschop de augustijnen voor hun grote pastorale inzet in het bisdom  
 

 

De evangelielezing 

was genomen uit 
Marcus 4 waarin de 

evangelist verhaalt 
over hoe Jezus en 

zijn leerlingen over 
een meer voeren en 

bijna ten prooi vielen 
aan de elementen. 

“Wie is Hij toch, dat 
zelfs wind en water 

Hem gehoorzamen?” 
De evangelietekst 
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Den Bosch en hij wenste de kerkbezoekers toe dat ze in de stad Eindhoven een 

nieuw katholiek onderkomen zouden vinden om met elkaar het geloof te 
belijden. 

 
Namens de vaste kerkbezoekers sprak Harrie Meelen de augustijnen toe. Hij 

sprak over de vele kerksluitingen die hij als gelovige in zijn leven had 
meegemaakt en over het feit dat hij na omzwervingen langs verschillende kerken 

in de gastvrije Paterskerk een nieuw thuis had gevonden.  
De laatste spreker was Wim van Elk van de Stichting Thomas van Villanova. De 

spreker betoogde dat de augustijnen in Eindhoven de regel van Augustinus, de 

regel van de liefde, volledig hebben waargemaakt. Zij hebben zich in deze stad 
bekommerd om het middelbaar onderwijs en het godsdienstonderwijs op 

technische scholen. Vooral hebben zij zich ingezet voor de dak- en thuislozen 
direct na de bevrijding en daarna. Hij roemde met name de paters Francissen en 

Mijnsbergen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van de 
sociale infrastructuur in het naoorlogse Eindhoven. 

Bij de uitgang van de kerk kregen de kerkbezoekers na afloop nog twee 
documenten uitgereikt. Het convent deelde een kaartje uit met een fragment uit 

een preek van Augustinus met als titel “De tempel van God is heilig – en die 
tempel bent u zelf”. De redactie van de Kerk-Krant, het informatieblad van de 

Augustijnenkerk Eindhoven, deelde een boekwerkje uit met als titel Met Hart en 
Ziel. Het boekje dat 78 pagina’s telt bevat een rijk geïllustreerde terugblik op de 

118-jarige geschiedenis van de kerk. Naast een historische terugblik, schenkt het 
boekje ruime aandacht aan de laatste vier jaren waarin de oorspronkelijke 

sacramentenkerk zonder eigen parochianen onder de inspirerende invloed van 

Joost Koopmans is geëvolueerd tot een hechte gemeenschap waarin veel gebeurt 
op spiritueel gebied. 

Het boekje is nog te bestellen via frans.ans.savelkouls@hetnet. De kosten 
bedragen € 7,50 per exemplaar, exclusief verzendkosten.  

 
Frans Savelkouls 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet
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  We zijn doorgestart 

 

Na een jaar van zoeken naar een locatie, zoeken naar voorgangers en zoeken 
naar een financieel fundament, vond in de kapel van Glorieux op 4 september 

de eerste eucharistieviering van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

plaats. 
 

Een spannend half uurtje was het op zondagmorgen 4 september tussen negen 
uur en half tien. Spannend voor het nieuwe stichtingsbestuur. Zou het 

doorstart-idee werkelijk zijn aangeslagen? Zouden veel mensen in figuurlijke zin 
de weg naar Glorieux hebben kunnen vinden? Het was boven verwachting. Te 

weinig misboekjes en te weinig koffiekopjes na afloop waren de enige smetjes 
bij deze eerst zondagse viering die werd bijgewoond door 161 bezoekers. Veel 

was hetzelfde als in de Augustijnenkerk maar veel was ook nieuw. De nieuwe 
kerkruimte is een volledig ander decor dan de vertrouwde neogotische kerk met 

zijn gebrandschilderde ramen, de stenen augustijnse heiligen, hoge bogen en 
het prachtige Maarschalkerweerd-orgel. Het geeft meer een huiskamer gevoel. 

Dat bleek vooral voor aanvang toen mensen geanimeerd met elkaar in gesprek 
waren. Wat zelfde was gebleven is de sfeer van welkom-zijn en het gevoel van 

verbondenheid. 

 
De voorgangers op deze eerste zondag waren pater Joost Koopmans en 

pastoraal werkster Marleen Kremers. Marleen zei in haar openingswoord onder 
meer het volgende:    

Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel fijn en 

bijzonder vind dat ik vandaag mee mag voorgaan in 
de viering en jullie mag ontvangen. Ik sta hier voor 

jullie als pastoraal werkster van Huize Glorieux waar 
ik nu ruim twee jaar werkzaam ben. Maar ik sta hier 

ook als onderdeel van deze geloofsgemeenschap en 
lid van de jongerengroep. Het kan eigenlijk geen 

toeval zijn dat nu de geloofsgemeenschap uit de 
Augustijnenkerk naar Glorieux komt en ik als schakel 

tussen deze twee partijen mag functioneren. Over 
Goddelijke voorzienigheid gesproken.  

 
 

De viering had als thema Loslaten en verder trekken, gebaseerd op een preek 

van Augustinus die als eerste lezing is genomen. In de evangelielezing van deze 
zondag houdt Jezus zijn toehoorders zijn radicalisme voor: Zo kan niemand van 

u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. 
In zijn overweging kwam Joost Koopmans terug op deze radicaliteit. Als wij 

christenen anno 2016 Jezus willen volgen, zullen we moeten openstaan voor het 

waaien van de Geest in deze tijd. Je bent nog geen christen als je gehoorzaam 
bent aan kerkelijke regels en westerse waarden. Als we Jezus nu willen volgen, 

zullen we moeten loslaten wat er niet meer toe doet. Maar het is niet zo 
gemakkelijk om te zien welke vaststaande gedachten en tradities wij moeten   
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durven loslaten. Hoe kunnen wij weten wat Jezus van Nazareth in deze turbulente 

tijd van ons verlangt? Alléén zul je dat nooit kunnen achterhalen. Daar heb je 
elkaar als geloofsgemeenschap bij nodig. 

 

 
 

Nu hebben wij -deze gemeenschap- vorige week onze plek van samenkomst –de 

geliefde Paterskerk- moeten loslaten. Daar kun je om treuren, maar zoals één van 

de hier aanwezigen zei: “er is geen weg terug”. “Kijk niet om” zegt Augustinus 
“maar trek verder en probeer te bereiken wat je nu nog niet bent”.  Afgelopen 

jaar hebben we elkaar laten weten –via gesprekken en correspondentie- dat de 
meesten van ons bij elkaar willen blijven als zelfstandige geloofsgemeenschap. 

Niet om oppositie te voeren tegen wie of wat dan ook, maar wel om trouw te 
blijven aan een manier van vieren die wat meer wil dan in traditionele vormen 

mogelijk is. Als je een kerk wilt blijven zijn waar de moderne mens voeding vindt 
voor zijn bestaan, dan moet je aan de Geest van Jezus speelruimte geven, en niet 

beperkt worden door regels. (...) Kom op dan, gemeenschap van Augustinus, blijf 
niet hangen in het verleden, doorbreek het negativisme, en trek verder, doe er 

steeds iets bij, maak vooruitgang! 
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  De stem van de geloofsgemeenschap 

 

In het begin van dit jaar stelde de Doorstartcommissie aan de kerkbezoekers 
deze vraag: Wat is nu zó specifiek voor onze gemeenschap dat je het wilt 

meenemen naar een andere locatie en gehandhaafd wilt zien als de augustijnen 

niet meer de eerst verantwoordelijken zijn?  

De ontvangen antwoorden waren voor de commissie de grote stimulans om aan 

de slag te gaan. Door de maandelijkse actualiteit was er tot op heden in de Kerk-
Krant onvoldoende ruimte om de ontvangen antwoorden op te nemen. Maar nu 

we op onze nieuwe locatie zijn geland, meent de redactie dat uw ontboe-
zemingen in de krant een plaats verdienen. 

 
“Specifiek voor de gemeenschap van de Paterskerk is voor mij de verbinding 

tussen traditie en vernieuwing. Wellicht een augustijns element? Zeker dit alles 
in vergelijking met wat men elders in Eindhoven aantreft.” 

 
“In onze vorige parochie is samen met de pastores een begin gemaakt met een 

succesvolle vernieuwing. Door het samenvoegen van parochies is deze parochie 
echter tot onze spijt opgeheven. We hebben in de augustijnengemeenschap deze 

vernieuwing teruggevonden. Deze vernieuwing en inspiratie overgebracht door 

de augustijnen tijdens de vieringen, hun overwegingen en overige activiteiten 
zouden wij, in welke vorm dan ook, mee willen nemen. Naar onze mening is het 

kerk-zijn niet afhankelijk van een gebouw of ruimte.” 
 

“Specifiek voor de Augustijnenkerk is het feit dat je gezien wordt. Een warm 
welkom bij de entree en een gezegend afscheid na afloop. Heel bijzonder in onze 

digitale wereld waar men enkel nog herkend kan worden aan de hand van je 
stamboeknummer. En de inspirerende erediensten van pater Koopmans zijn een 

grote vreugde.” 
 

“Het niet alleen welkom zijn zoals je bent, maar ook het welkom voelen. De rust 
en de kracht die hier geboden worden. Het samen mens zijn, kortom er zijn voor 

elkaar in alle facetten. Veel kracht en wijsheid toegewenst.” 
 

“Wij zijn al vele jaren trouwe bezoekers van de Paterskerk. Ontspannen sfeer, de 

mooie diensten, het samenzijn met de kerkbezoekers bij de koffie.” 
 

“Specifiek voor de Augustijnenkerk is de sfeer van “vrijheid in gebondenheid”. 
Hiermee bedoel ik dat in de Augustijnenkerk enerzijds de verbondenheid met de 

traditie en de Kerk in zijn algemeenheid in stand gehouden wordt, maar 
anderzijds dat deze verbondenheid wel een eigen inhoud gegeven wordt die los 

staat van de enge dogmatische interpretatie die de Nederlandse bisschoppen 
hieraan geven.” 

 
“Het specifieke karakter van de Augustijnenkerk kwam bijzonder goed tot uiting 

in de preek van Joost Koopmans op 10 januari over het doopsel. Ik kan zijn 
woorden niet letterlijk herhalen, maar de essentie was dat de muren van de  
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Kerk niet als letterlijke of figuurlijke muren moeten worden gezien. Er behoren 
tussen mensen, gelovig of ongelovig, of welke onderverdeling er ook gemaakt kan 

worden, geen muren te staan. Dat is de specifieke mentaliteit en de geloofs-

beleving die de Augustijnenkerk-gemeenschap uitdraagt en waar ik mij bij thuis 
voel. Om dit geluid te blijven laten horen, is het belangrijk dat onze gemeenschap 

blijft voorbestaan.” 
 

“Het samen kerk-zijn, dat ervaar je al als je op zondagmorgen de kerk binnenkomt. 
Het aandeel van de jongeren. De inspirerende overtuigingen. De verbinding tussen 

de horizontale en verticale gerichtheid. De betrokkenheid van de voorgangers.” 
 

“De combinatie van traditionele riten met een open, warme benadering van de 
bezoeker en een menselijke benadering van de medemens met zijn problemen; dit 

alles met als basis de leer van Jezus.” 
 

“Sfeervol rustpunt op zondag om dichter bij jezelf te komen en na te denken over 
waartoe zijn we op aarde. Denk aan het augustijnenritueel wat wij hopelijk kunnen 

voortzetten. Het maakt je blij.” 

 
“Het warme welkom zonder uitsluiting van anders-geaarden. De mooie diensten, de 

goede preek. Zolang als de augustijnen er nog maar voor ons zijn, is een andere 
locatie voor ons geen punt. Maar met alleen leken wordt het voor ons de H. Mis op 

de TV.” 
 

“Ik wil regelmatig geïnspireerd raken om op een eigentijdse manier geholpen te 
worden om het evangelie van Jezus handen en voeten te geven in deze tijd. 

Volgens mij wordt dan de wereld leefbaarder en krijgt ieder meer aandacht wat 
nodig is om blij te zijn met zoveel, toch.” 

 
“Deze gemeenschap is inspirerend en laat zich niet leiden door economische 

belangen, maar de mens staat voorop.” 
 

“Traditie en vernieuwing in een verbinding die de laatste jaren in de 

Augustijnenkerk duidelijk te voelen was, door saamhorigheid. Plaats om je thuis te 
voelen bij Augustinus.” 

 
“De Augustijnenkerk is een prachtig mooie ouderwetse kerk met warme sfeer waar 

de kerkgangers van genieten. Ook zijn er heel veel voorgangers die de leer van de 
kerk niet verkondigen als de onwrikbare waarheid maar vertalen naar het heden 

zodat de kerkgangers er weer mee kunnen leven.”  
 

“Specifiek is dat de gemeenschap uit drie delen bestaat, namelijk Augustijnen, 
kerkbezoekers en mensen die allerlei soorten bijeenkomsten bezoeken als 

koffiedrinken, lezingen, films, spiritualiteit enzovoorts. Men heeft elkaar nodig, staat 
voor elkaar open en geeft elkaar kracht. Dit gaat verloren als deze gemeenschap uit 

elkaar valt. Zeer belangrijk is om hier in het centrum van Eindhoven een nieuwe 
samenhang te realiseren op een goed bereikbare plaats, waar iedereen net als nu 

welkom is en zich thuis voelt en voor langere tijd.”  

 
“De mooie, eigentijdse, verzorgde vieringen. De hartelijke ontvangst waardoor je je  
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welkom voelt. De koffie na afloop waarbij je je in een gemeenschap opgenomen 
voelt. Kortom, een sfeer van bezinning en vriendschappelijkheid.” 

 

“Mariabeeld met kaarsjes; toilet voor gehandicapten; crucifix; attributen voor 
heilige communie; spreuken Augustinus; koffiedrinken.” 

 
“Ik hoop dat de lezingen en de cursussen door kunnen blijven gaan. Ik zou graag 

willen dat de ruimte hiervoor en die voor de vieringen centraal in Eindhoven ligt.” 
 

“Ik weet niet wat zo specifiek is, maar de mensen zijn aardig en vriendelijk voor 
elkaar. Ik denk dat men graag de traditie van de kerk trouw wil blijven, ook om de 

Kerk te willen behouden. Of de gehechtheid van de gemeenschap zo blijft als de 
locatie anders wordt, daar ben ik niet zo zeker van, maar ik wens iedereen veel 

succes voor de toekomst.” 
 

“Ik kom bijna iedere donderdagochtend van 9.30 tot 10.00 uur naar de 
Augustijnenkerk, ten eerste om mijn geloof te belijden. Om dit te mogen doen in 

zo’n mooie kerk die qua geschiedenis ver teruggaat, vind ik een groot voorrecht. 

Het gebouw ademt historie uit; de mooie glas-in-lood ramen, het altaar. Ook met 
kerstavond als er een koor zingt (wat adembenemend mooi is) en de kerk helemaal 

vol zit, denk ik, dit mag toch niet verloren gaan. Ten tweede vind ik het ook een 
moment van bezinning waar, denk ik, steeds meer behoefte aan is in deze drukke 

en vooral gewelddadige wereld. Ik denk, als er maar genoeg mensen bidden iedere 
week, er nog hoop is. Ik hoop dat de augustijnen verantwoordelijk blijven voor 

deze kerk met zijn eeuwenoude tradities en niet overgaat op een 
projectontwikkelaar of anderszins.” 

 
“Dat wij als gemeenschap samen vieren met als voorgangers priesters, liefst 

augustijnen. Dat er diensten met de mooie teksten rond epistel en evangelie zijn en 
de kernwaarden -tekst van de consecratie en eucharistisch gebed- gehandhaafd 

blijven.” 
 

“De Paterskerk is een monument in Eindhoven. In deze kerk zijn veel mensen 

gedoopt, getrouwd en hebben er hun laatste dienst meegemaakt. De katholieke 
kerk is een zinvol instituut dat liefde en vrede predikt, dat in deze tijd zo waardevol 

is. Dit is een wereld van grote veranderingen, met oorlogen, hongerende mensen, 
burgerlijk geweld en veel liefdeloosheid. De overheid moet in deze problemen ook 

haar verantwoordelijkheid nemen en de kerkleiding zou de jeugd bij deze 
problemen moeten betrekken en doorgeven dat alleen de liefde en vrede de wereld 

kunnen redden. Eindhoven is een studentenstad met veel jongelui met frisse ideeën 
en geloof, die een doorstart van de Paterskerk goed zouden kunnen ondersteunen.” 

 
“Ook ik heb moeite met dogma’s. In de Paterskerk voel je je welkom. Kaarsje 

aansteken bij H. Rita. Raken we dat kwijt?” 
 

“Laten we beginnen met vooral de augustijnen te danken voor de weg die ze zijn 
ingeslagen. Dank vooral omdat ze als “curatoren” de eigen identiteit van de 

Paterskerk bewaren. Ze bieden hoop op een toekomst voor de gemeenschap voor 

langere termijn en getuigen van een toekomstvisie, hoe moeilijk een dergelijke 
visie ook zal zijn.  
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Nicolaas van Tolentijn nam afscheid van Eindhoven 
 
In “Met Hart en Ziel” heeft u uitvoerig kunnen lezen over de intensieve devotie die 

in Eindhoven lang heeft bestaan voor deze heilige. De laatste jaren nam de verering 
sterk af. Met het sluiten van de kerk werd impliciet afscheid genomen van deze 

Italiaanse augustijn die door velen werd aangeroepen om leed en bedreigingen af 
te wenden. Om vereerders nog één keer in de gelegenheid te stellen om de 

gezegende Nicolaasbroodjes in ontvangst te nemen, werd op zaterdag 10 
september, de feestdag van Nicolaas, in de Groene Zaal een viering ter zijner ere 

gehouden. Ongeveer vijftig mensen woonden de plechtigheid die geleid werd door 

Wim Sleddens bij. Onderstaand een kleine foto-impressie. 
 

Het afscheid van Eindhoven is voor Nicolaas vermoedelijk nog niet het afscheid van 
Nederland. Pater Martijn Schrama osa hoopt in de Utrechtse Augustinuskerk de 

jaarlijkse viering nog voort te kunnen zetten. 
 

     
Foto’s Joost van Neer 

 

De Koren 
 
Onze twee koren zijn niet meegegaan naar Glorieux. De reden waarom de Schola 

niet meer verder gaat is het geringe aantal leden en de hoge leeftijd. Bovendien 
verblijft de dirigent vaak in het buitenland.  Ook Musica Sacra komt niet zingen in 

de kapel van Glorieux. De leden zijn van mening dat we in de nieuwe situatie een 
heel ander koor nodig hebben. Bovendien stuiten beide koren op een aantal 

praktische problemen, zoals het gebrek aan repetitie- en inzingruimte. Dit probleem 
kunnen wij niet zomaar oplossen. En het is waar, de kapel van Glorieux nodigt 

meer uit tot samen zingen dan tot luisteren naar een koor. Wij danken beide koren 
voor hun inzet en hun opluistering van de liturgie in de Paterskerk. We moeten het 

nu anders doen. We zoeken naar cantores en enkele zangers/zangeressen die de 
samenzang willen ondersteunen en die bij bepaalde liederen een tweede stem 

kunnen zingen. En we zoeken ook naar koren die af en toe bij ons te gast willen 
zijn. In ieder geval is er tijdens de eerste vieringen op Glorieux volop en luid 

meegezongen en dat doet goed! 

Joost Koopmans OSA 
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LEKENPRAAT XIII 
 

Als dit een feuilleton was in plaats van een losse column over zaken die passen in 
een kerkkrant, dan zou ik nu meteen voort kunnen borduren op de slotzin uit de 

vorige editie. Dat was de wens dat het pad naar Glorieux voor slechts weinigen van 
ons The Road Not Taken zou worden. Maar eigenlijk is er natuurlijk geen enkele 

reden om ook in geval van losse columns nu en dan een vervolg te geven aan iets 

wat eerder besproken is. 
En in dit geval is er eigenlijk alleen maar reden om dat juist wel te doen. Want, op 

het moment dat ik deze tekst op mijn toetsenbord aan het hameren ben, drie dagen 
na de glorieuze doorstart, is jubelen en juichen daarover begrijpelijk en volkomen 

terecht. Zelfs al zou het allemaal iets minder zijn, nu u dit onder ogen krijgt, de 
geweldige opening van het nieuwe jaar op 4 september neemt niemand ons meer af. 

Elders in dit nummer leest u de details. 
Inspirerend. Dat hoort een eucharistieviering te zijn en blijkbaar wordt die 

doelstelling wekelijks in de geloofsgemeenschap Augustinus bereikt. Deze 
subjectieve opmerking maak ik, nadat ik me heb afgevraagd waar de innerlijke 

drang bij mij toch vandaan is gekomen om weer elke zondag aanwezig te zijn en 
mee te vieren, nadat er toch ook periodes in mijn leven geweest zijn waarin ik niet 

het gevoel had dat ik op zondag iets had gemist door thuis te blijven.  
Vreest niet, het wordt geen openbare biecht. Ook geen opsomming van motieven in 

het verleden om minder frequent met geloofsviering bezig te zijn. Ik zal me beper-

ken tot opmerkingen die hopelijk duidelijk maken waarom ik de zondagse gang naar 
Glorieux zodanig waardeer dat ik hem (vrijwel) wekelijks uitvoer. Dat ik het gemeen-

de welkom dat iedere bezoeker van de Paterskerk bij aanvang van de dienst te horen 
kreeg stimulerend vond heb ik langs deze weg al vaker verkondigd. Maar er is meer. 

 

“Dit hier is niet van ons alleen, maar van ons allen” 
Onder deze kop besteedde het Eindhovens Dagblad op 5 september aandacht aan onze eerste 

eucharistieviering in Glorieux 

 

Inspirerend en motiverend was de hartelijke ontvangst die meer dan 160 
“ontheemden” in hun nieuwe behuizing ten deel viel. Niet zomaar een dak boven wat 

hoofden, maar een warme plek voor onze gemeenschap, die toch zoveel leden kent 
die niet voor de eerste keer door een kerksluiting getroffen werden. Wat ook als zeer 

positief werd ervaren was de intieme sfeer zowel in de kapel als na afloop in de 
refter. En fijn te zien hoe we dankzij de aanwezigheid van diverse jongeren het 

woord Toekomst met een hoofdletter mogen schrijven. 
Dit alles in een tijd waarin de wereldkerk blij is met haar paus Franciscus die ons zo 

duidelijk de essentie van de boodschap van Christus voorhoudt en waarin bisschop 
Gerard de Korte in een brief duidelijk maakt dat er binnen zijn kerk plaats is voor 

velen die, in hun diversiteit, als pelgrims onderweg zijn op zoek naar zingeving en de 

vrede van Christus.  
 

Nog even terugkomen op dat woord inspireren. Het betekent onder andere bezielen 
of enthousiast maken. Dus anderen laten zien  waar jij in gelooft en van anderen te 

horen krijgen waar zij in geloven. Dat kan van voorganger richting kerkganger, maar 
ook andersom. Waarbij er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling zonder allerlei 

regeltjes en voorschriften. In de afgelopen jaren veranderde in onze kerkge-
meenschap het consumeren van de zondagsdienst in het samen eucharistie vieren  
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Met vijftien werkgroepen zijn we verhuisd naar Glorieux. Actief en betrokken, met de 
beste voornemens en met ruimte voor verscheidenheid. Plaats ook voor hen die er 

eerder bekaaid afkwamen binnen het instituut kerk. Een echt welkom aan iedereen 

dus. Misschien verklaart dat mijn innerlijke drang om zo weinig mogelijk zondagen 
over te slaan. Raadsel opgelost. Waar een beetje nadenken over de inhoud van een 

losse column al niet toe kan leiden... 
 

Gert Dirksen 
 

Nieuw redactielid 
 

De redactie van de Kerk-Krant is versterkt door de toetreding van Anita van der Kam. 
Anita zal zich speciaal gaan bezighouden met het bouwen van een website en het 

onderhouden daarvan. Anita stelt zich zelf aan u voor.  
 

 
M 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Een oud-Eindhovense, dat mag je me wel noemen. In deze stad 

geboren en getogen. Met mijn wortels stevig hier verankerd. Na het 
gymnasium op het Van Maerlantlyceum en de studie Bouwkunde 

(Konstructief Ontwerpen) op de TUE ben ik als constructeur aan de 
slag gegaan. Gedurende 22 jaar mocht ik vele mooie bouwprojecten 

helpen realiseren, ook in Eindhoven en omgeving. 
Mijn jeugddroom ging in vervulling toen ik drie jaar geleden werd 

aangenomen op de Kunstacademie Arendonk. Waar architectuur, 
beeldhouwen en schilderen hoog in het vaandel staan. Mijn 

persoonlijke streven is dan ook: ‘Schoonheid zien en doorgeven’.     
 
In deze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven voel ik me thuis. Het is heel 

boeiend om de groep Solidariteit creatief te ondersteunen bij hun vasten- en 
adventsacties. De bijzonder romantische kerststal van vorig jaar was een geslaagd 

project van de enthousiaste Kerststalgroep. En bij de Doorstartgroep heb ik de grote 
stap van ‘kerk bij de Paters’ naar ‘kerk met de Paters’ mogen meemaken. Ruim 

voldoende redenen om dankbaar te zijn. 
Onze Geloofsgemeenschap ervaar ik vooral als een kerk ‘Voor mensen, door mensen’. 

Voor een sterke doorstart hebben we ook een aansprekende website nodig. Dat is de 
nieuwe uitdaging die ik graag wil aannemen. En met uw hulp gaat dat zeker lukken! 

 

ONZE BANKREKENING 
 

Het nummer van de bankrekening van de  

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven  
is van heden voor ieder die een bijdrage wil leveren vrij toegankelijk: 

 

NL27 INGB000 7526249 

 
Maak uw toezeggingen waar en stort naar hartenlust! 
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Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging 
 

Op zaterdag 15 oktober vindt in Mariënhage de 30ste ontmoetingsdag van de 

Augustijnse Beweging plaats onder het motto Bouwen aan Gods huis: kerk-zijn bij 
Augustinus. Tijdens de dag is er een aantal sprekers (o.a. Joost Koopmans, Carla 

Piscaer en Bob Bodaar) en er is veel tijd voor onderlinge gesprekken en 

ontmoetingen. De dag begin om 10 uur en wordt om 16 uur afgesloten. De kosten 
(inclusief lunch) bedragen € 15.  

U kunt zich opgeven bij Joost Koopmans (06-53362781) of Annemieke Pacilly 
(a.pacilly@online.nl). De deelnamekosten kunt u overmaken op rekening NL21 INGB 

000 250 9905. 
Als u meer wilt weten over de Augustijnse Beweging: www.augustijnsebeweging.nl 

 

 

Onze Voorgangers 
 

Voor de zondagse eucharistievieringen zijn er inmiddels acht personen die u als vaste 

voorgangers kunt verwachten. Onderstaand nu nog alleen de namen. In de volgende 
Kerk-Krant krijgt u wat meer informatie over hen. 

 
 Frits van Asten, witte pater 

 René Hornikx, pastoraal werker 

 Wim Kalb, priester 

 Joost Koopmans, augustijn 

 Marleen Kremers, pastoraal werkster 

 Dolf van der Linden, augustijn 

 Wim Sleddens, augustijn 

 Johan Wolbrink, diaken. 

mailto:a.pacilly@online.nl
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 
Martha en Maria. De actieve en contemplatieve dimensie van ons bestaan. 
Martha en Maria laten ons beiden de twee verschillende kanten zien van een contemplatieve 

levenshouding. Het gaat om het leren 'beminnen' door het leven zelf te beminnen.  

Deze cursus heeft de vorm van een geloofsgesprek. Het gaat om jouw geestelijke weg in je concrete 

leven. Het gaat om de geestelijke éénwording d.w.z. Dat je binnenkant en je buitenkant éénworden: d.w.z. 

Een mens uit een stuk. Data: 6 x op de tweede dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur. Te beginnen op 

11-10-2016 Plaats: Groene Zaal, Klooster Mariénhage. Kosten: € 35,- Info/opgave: voor 10 oktober, 

elzen17@xs4all.nl of 0497-572804. 

 

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 Assissi. Datum: 7 oktober. Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u. 

Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, Kosten: geen, behalve eigen consumpties. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, tel.040-2448611 Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl tel.  0497-572804 

 

Cursus Over de Regel van Augustinus 
De kerngedachte van de Regel van Augustinus is dat mensen samen een gemeenschap vormen, een van ziel 
en van hart op weg naar God. Dat is realistisch en idealistisch  tegelijk. Pas wanneer we uit liefde voor 

God handelen, kunnen we God ontmoeten in onze naaste. Inleiders: Wim Sleddens en Ingrid van Neer-

Bruggink. Data en tijd: 3, 17 en 31 oktober en 14 november 

Plaats: groene Zaal klooster Mariënhage. Informatie en opgave: wsleddens@hotmail.com of 040-2449515 

 

Cursus Mystieke teksten lezen. 
Op deze bijeenkomsten lezen we teksten van Hadewijch. Als geen ander leert Hadewijch ons de 

onverwachte rijkdom te zien van onze ervaring, om te gaan met wat ons niet uitkomt- en te 

onderscheiden wat op onszelf gericht is en wat op de ander. Het gaat om een verkenning van de 

liefdesbeleving, die voor Hadewijch de godservaring is. Leiding: Léon Teubner, medewer-kerTitus 

Brandsma Instituut. Data en tijd: woensdag 12 oktober 19.30u.- 21.15u. Plaats: Groene Zaal, Klooster 

Mariënhage. Kosten: € 7,- per keer. Info: elzen17@xs4all.nl of tel. 0497-572804 

 

Film en spiritualiteit. Youth ( van regisseur La grande Bellezza) 
Woensdag 19 oktober: Deze film gaat over twee vrienden, beiden waren componist, die met elkaar hun 

leven en het ouder worden bespreken en beleven. Tijd en plaats: 19.30-22.00, Groene zaal, klooster 

Mariënhage. Kosten: € 5,- Informatie:Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137. 

 
Openingslezing 2016-2017 Spiritualiteit en bezinning :  Marc Chagall,levenskunstenaar en mysticus. 
Spreker: Herman Teerhöfer, geestelijk verzorger in verpleeghuizen in Tilburg. Herman Teerhöfer zal 

door middel van een beamerpresentatie ons de mystieke belevingswereld  en het levensverhaal van Marc 

Chagall laten zien. Vrede, liefde en verdraagzaamheid zijn begrippen die centraal staan in de spirituali-

teit van Marc Chagall. Datum en tijd: woensdag 5 oktober 2016, 14.00-16.00 Plaats: Groene Zaal, Klooster 

Mariënhage. Kosten: € 7,-. Informatie: elzen17@xs4all.nl of tel.0497-572804 

 

Leerhuis over de contra – reformatie 
N.a.v. Luther en de reformatie, die in een vorige cursus behandeld zijn, is het voor de volledigheid 

wenselijk om ook de reactie van de Katholieke Kerk na te gaan. De roep om hervorming resulteerde 

uiteindelijk in het Concilie van Trente. Juist om de huidige katholieke kerk beter te kunnen begrijpen is 

de kennis van de contra-reformatie van belang. Leiding: Martien van den Nieuwenhuizen, augustijn. Data 

en tijd: 17 en 24 oktober, 19.30-21.30u. Plaats: Groene zaal Klooster Mariënhage. Info/opgave:  

voor 15 oktober bij m.vdnieuw@gmail.com of tel. 040-244 95 15. Kosten: € 10,-  

 

 

 
 
 

 

mailto:elzen17@xs4all.nl
mailto:elzen17@xs4all.nl
mailto:wsleddens@hotmail.com
mailto:elzen17@xs4all.nl
mailto:jdeklerk1946@gmail.com
mailto:elzen17@xs4all.nl
mailto:m.vd.nieuw@gmail.com
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COLOFON 

 
Doelstelling 
De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap 

Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bind-
middel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een 

podium aan de bezoekers van de vieringen en andere geïnteresseerden 
over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken. 

 
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 20.   

  
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 30 oktober. 
Sluitingsdatum voor kopij is 21 oktober. 

 
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. 

 

 


