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De laatste Kerk-Krant van de Augustijnenkerk
U hebt de laatste editie van de Kerk-Krant met de ondertitel
Augustijnenkerk Eindhoven in handen. Een editie die grotendeels in het
teken staat van de sluiting van de kerk en de doorstart van onze geloofsgemeenschap. Een doorstart die niet meer onder verantwoordelijkheid van
de augustijnen valt, maar waar wel enkele augustijnen aan meedoen.
Deze editie van de Kerk-Krant heeft, met uitzondering van de Lekenpraat
van Gert Dirksen, een wat zakelijk karakter. U vindt berichten over de
nieuwe locatie Glorieux waar vanaf 4 september de zondagse vieringen
zullen plaatsvinden, over de busverbinding er naar toe, over de
pendeldienst-in-oprichting en, onvermijdbaar, over geld. Met name de
oproep van onze penningsmeester Fons Roels (pagina 3) willen we graag
in uw aandacht aanbevelen. Omdat de nieuwe gemeenschap financieel op
eigen benen zal moeten staan, is uw steun van groot belang.
Weliswaar is dit de laatste Kerk-Krant met de ondertitel Augustijnenkerk
Eindhoven maar niet de laatste Kerk-Krant. Zeker niet. De Commissie
Doorstart hecht groot belang aan onze krant als communicatiemiddel en
de redactie zelf wil ook graag doorgaan. De wijze waarop en de frequentie
waarmee worden sterk bepaald door de financiële armslag die onze
penningmeester straks heeft.
Zondag 28 augustus vindt de laatste eucharistieviering in onze vertrouwde
kerk plaats. Na afloop biedt de Kerk-Krant u een speciaal nummer aan.
Omdat aan deze uitgave nogal wat kosten zijn verbonden, verzoeken wij u
slechts één exemplaar per huishouden mee te nemen. Extra exemplaren
zijn tegen een bescheiden prijs verkrijgbaar via het mailadres van de
redactie en via Boekhandel Van Piere.
Onze editie van 4 september zal geheel gewijd zijn aan de Doorstart.
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LITURGIEKALENDER SEPTEMBER 2016
Op een andere locatie (Glorieuxpark) en op een ander uur (9.30u)
gaan de zondagsvieringen voor onze geloofsgemeenschap door met
een versterkt voorgangersteam (zie elders in dit nummer).
Met de koren wordt nog overleg gevoerd, in ieder geval wordt bij elke
viering samen gezongen!
Zondag 4 september 9.30 uur
Thema:
Lezingen:

23ste Zondag door het jaar
‘Samen op weg’

Voorgangers:

Joost Koopmans en Marleen Kremers

uit een preek van Augustinus: ‘Trek
steeds verder’; Lucas 14, 25-33

Zondag 11 september 9.30 uur
Thema:
Lezingen:
Voorganger:

24ste Zondag door het jaar
‘Ruimte voor barmhartigheid’

Zondag 18 september 9.30 uur
Thema:
Lezingen:
Voorgangers:

25ste Zondag door het jaar
Vredeszondag: ‘Vrede viert verscheidenheid’

Zondag 25 september 9.30 uur
Woord- en communiedienst
Thema:
Lezingen:
Voorganger:

26ste Zondag door het jaar

Zondag 2 oktober 9.30 uur
Thema:
Lezingen:
Voorgangers:

27ste Zondag door het jaar
‘Wie gelooft kan bergen verzetten’

Exodus 32, 7-14; Lucas 15, 1-10
Joost Koopmans

Amos 8, 4-7; Lucas 16,1-13
Joost Koopmans en René Hornikx

‘De kloof tussen arm en rijk’

Amos 6, 1-7; Lucas 16, 19-31
Johan Wolbrink

Habakuk 1, 2-3;2, 2-4; Lucas 17, 5-10
Dolf van der Linden

EXTRA
Zaterdag 10 september FEESTDAG VAN NICOLAAS VAN TOLENTIJN

Gewoontegetrouw komen dan mensen uit de omgeving van Eindhoven naar de
Paterskerk om het gezegende Nicolaasbrood te ontvangen. Een aantal van hen
zal nog niet weten dat de kerk dan gesloten is. Om hen niet in de kou te laten
staan, zullen de augustijnen op die dag (10 sept.) om 10.00u. een
Eucharistieviering houden IN DE GROENE ZAAL, waarbij het Nicolaasbrood
wordt uitgedeeld.
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ZATERDAG 17 SEPTEMBER 20.00 UUR:
STUDENTENKAPEL KANAALSTRAAT 6
VREDESBEZINNING ONDER HET MOTTO: VREDE VIERT
VERSCHEIDENHEID
Vertegenwoordigers van acht levensbeschouwingen zullen spreken over hoe
respect voor verscheidenheid tot meer vrede kan leiden. En hoe vrede verscheidenheid niet alleen accepteert, maar zelfs viert. De acht levensbeschouwingen zijn Zen, Boedhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Islam, Humanisme, Bahai en Christendom. De sprekers zullen elkaar en de bezoekers
prikkelen om na te denken over een weg naar vrede, met gebruikmaking van
het beste uit andere levensbeschouwingen. Het spreken zal omlijst worden
door passende muziek en gezamenlijk gekozen rituelen.

Steun de nieuwe geloofsgemeenschap!
Vanaf 4 september gaan we als geloofsgemeenschap door met vieringen in de
kapel van Glorieux. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe
organisatie. We hebben een trouwe vaste kern kerkbezoekers en we
vertrouwen erop dat vele mee zullen gaan naar Glorieux.
De nieuwe organisatie zal financieel op eigen benen moeten staan, vandaar dat
we u vragen middels onderstaande strook aan te geven of u als ‘vriend’ van de
geloofsgemeenschap de activiteiten wilt - blijven - ondersteunen.
Voorlopig lopen de betalingen nog via het bestaande rekeningnummer van de
Augustijnenkerk. Wanneer voor de Stichting een nieuw rekeningnummer
beschikbaar is, laten we u dit weten.
Namens de werkgroep Doorstart,
Fons Roels, penningmeester

Naam:……………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………
Postcode:…………………

Woonplaats:…………………………………

Telefoon:…………………………
Blijft/wordt vriend van de Doorstart-organisatie en betaalt per
maand/kwartaal/jaar: € …………
U kunt dit strookje inleveren bij:
 Klooster Mariënhage. Augustijnendreef 15, 5611CS Eindhoven,
 of deponeren in de bus die achter in de kerk staat
 of elektronisch verzenden naar ajaroels@onsneteindhoven.nl
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Bushalte
en
Ingang

Plattegrond Glorieuxpark

Parkeerplaats
Kapel

Onze Jongerengroep verjongt!
(Foto’s van Marie-José Janssen)
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Onze nieuwe plaats van samenkomst
Vanaf zondag 4 september 2016 vinden onze zondagse eucharistievieringen
plaats in de kapel van het Glorieuxpark. Onderstaand wat zakelijke informatie
hierover.
Adres:
Aanvangstijd van de viering:
Terrein Glorieux toegankelijk:
Parkeergelegenheid:
Fietsenstalling:
Openbaar vervoer naar
Glorieux:
Buslijn:
Halte Station:
Halte 18 septemberplein:
Halte Smalle Haven:
Halte St. Josephburch (Glorieux):
Openbaar vervoer vanaf
Glorieux:
Buslijn:
Halte St. Josephburch (Glorieux):
Halte Geldropseweg:
Halte Bilderdijklaan:
Halte Stadhuisplein:
Halte Vrijstaat:
Halte Piazza:
Halte Station:

Geldropseweg 170, 5613LN Eindhoven
9.30 uur
van 9.00 uur tot 11.45 uur
Bij binnenkomst links; 3 min lopen tot
kapel.
Nog niet aanwezig; komt binnenkort.
20, richting Helmond
9.06 uur
9.07 uur
9.08 uur
9.10 uur
20 of 24, richting Eindhoven station
11.14 uur (ook om 10.48 en 11.50)
11.15 uur
11.16 uur
11.17 uur
11.18 uur
11.20 uur
11.22 uur

Voor mensen voor wie het bezwaarlijk is om op eigen gelegenheid Glorieux
te bereiken, zal een pendeldienst georganiseerd worden.

PENDELDIENST
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres (indien
beschikbaar):
Graag zou ik gebruik willen maken van de pendeldienst op zondagmorgen
naar Glorieux en terug.
U kunt dit strookje inleveren bij Joost Koopmans, Jacques de Klerk of u kunt
zich elektronisch aanmelden via het mailadres van de redactie (zie Colofon).
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Wat is er al geregeld en
wat moet er nog geregeld worden
Op 8 augustus heeft de Commissie Doorstart vertegenwoordigers van de diverse
vrijwilligersgroepen bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de
doorstart. Onderstaand kunt U lezen wat er deze avond besproken is.
Rechtsvorm
De nieuwe gemeenschap zal in juridische zin een stichting worden. Deze
stichting zal een bestuur hebben van vijf of zeven personen. Het stichtingsbestuur wordt begeleid door een driekoppige Raad van Toezicht.
Uit de zaal kwam de vraag of een vereniging niet een betere oplossing was. De
Commissie was tot haar keuze gekomen omdat de Boskapel in Nijmegen een
dergelijk structuur kent en men er daar positieve ervaringen mee heeft. De
Commissie zal haar adviseur vragen om de voor- en nadelen van een stichting
t.o.v. een vereniging te inventariseren en zal hierover nog rapporteren.
Voorgangers en diensten
In de vorige Kerk-Krant zijn de namen van de voorgangers vermeld. Joost
Koopmans prees zich gelukkig dat hij de naam van René Hornikx aan deze
groep kan toevoegen. Hornikx is een pastoraal werker die naam gemaakt heeft
door het schrijven van boeken op het gebied van kerkopbouw en liturgie en door
het geven van cursussen binnen en buiten het bisdom Den Bosch.
Elke vierde zondag van de maand is er geen eucharistieviering maar een woorden communiedienst. De liturgiekalender is al tot eind van het jaar ingevuld. Het
karakter van de vieringen zal niet veranderen in vergelijking met die in de
Augustijnenkerk. De liturgieboekjes zullen telkens voor een hele maand
gemaakt worden. Joost legde nog een keer uit waarom hij besloten heeft niet
met de augustijnen mee te verhuizen naar Gestel maar zich vanaf april 2017 in
Nijmegen te vestigen. Hij blijft als pastor aan de nieuwe gemeenschap
verbonden en zal ook toetreden tot de Raad van Toezicht.
Glorieux
Op zondagmorgen is de poort van Glorieux vanaf 9 uur open. De poort sluit om
11.45 uur. De kerkbezoekers wordt verzocht niet over het terrein te gaan
zwerven om de bewoners niet te storen. De kapel kan maximaal 150 mensen
herbergen. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Om 11.15 dienen
de kerkbezoekers de koffieruimte verlaten te hebben. De koffie is niet gratis.
Tijdens de vergadering ontstond enige opwinding omtrent de koren. Er ontspon
zich een discussie over communicatie en het mogelijke gebrek hieraan. In
overleg met de koren zal gezocht worden naar repetitie- en inzingruimte. Ook
voor de groep Bezinning & Spiritualiteit wordt gezocht naar een ruimte voor als
Mariënhage niet meer toegankelijk zal zijn.
Naar aanleiding van de discussie wees Joost Koopmans erop dat de Commissie
Doorstart nog geen kant-en-klaar pakket kan aanbieden. Het is een proces waar
we mee bezig zijn en met vallen en opstaan moeten we samen iets maken dat
er nog niet is. Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
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Financiën
Penningmeester Fons Roels vertelde dat hij bezig is met het opstellen van de
begroting. Ten aanzien van veel posten, met name de inkomsten, bestaan nog
grote onzekerheden waardoor er nog geen beeld is. De “Vrienden van de Paterskerk” zijn inmiddels schriftelijk benaderd met het verzoek om de nieuwe
gemeenschap met een vaste bijdrage te steunen. Er zijn inmiddels al aardig wat
toezeggingen binnen. Zie ook pagina 3 van deze krant.
Omdat communicatie zo belangrijk is, zal de Kerk-Krant worden voortgezet.
Mogelijk komt er nog een voorlichtingsbijeenkomst voor alle kerkbezoekers. Dit is
echter voor 4 september niet meer te regelen.
Pastorale zorg
Op vragen uit de zaal deelde Joost Koopmans mede dat met Glorieux is
afgesproken dat vanuit deze locatie uitvaarten kunnen plaatsvinden. Ook de
pastorale zorg, bijvoorbeeld toedienen van de laatste sacramenten, wordt
voortgezet. Dit moet nog wel georganiseerd worden.
Werkgroepen
Alle bestaande werkgroepen passeerden de revue.
Acolieten:
Wordt
opgeheven.
De
lectoren
zullen
deze
dienstverlening overnemen.
Beheercommissie:
Gaat over in Stichtingsbestuur
Bloemensiergroep:
Overleg hierover met Glorieux zal nog plaatsvinden.
Gemeenschapsopbouw:
Blijft bestaan.
Jongerengroep:
Blijft bestaan.
Kerk-Krant:
Blijft bestaan.
Kosters:
Blijft bestaan.
Kerkwacht:
Wordt opgeheven
Lectoren:
Blijft bestaan.
Musica Sacra:
Wordt nog overlegd.
Schola:
Wordt nog overlegd.
Schoonmaakgroep:
Wordt Huishoudelijke groep. Taak zal o.a. worden het
klaarzetten en opruimen van stoelen.
Solidariteitsgroep:
Blijft bestaan.
Spiritualiteit & Bezinning: Blijft bestaan.
Symposia:
Blijft bestaan.
Wat verder nog besproken werd
Bijzondere vieringen zoals bijvoorbeeld Aswoensdag: Hierover is nog niet nagedacht. Hier wordt op terug gekomen.
Naam van de nieuwe gemeenschap: Hierover vindt nog overleg plaats. Besluit is
aanstaande.
Toekomstperspectief: Voorlopig gaan we voor een jaar aan de slag en na afloop
van dit jaar zal geëvalueerd worden.
Is terugkeer naar de oude kerk op termijn haalbaar? Gezien de commerciële prijs
die daarvoor gevraagd zal gaan worden, lijkt dit vrijwel uitgesloten.
Frans Savelkouls
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Het Glorieuxpark
Het Glorieuxpark huisvest een kleinschalig klooster-verzorgingshuis. Het huis is
ontstaan vanuit de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse,
in 1845 gesticht door Stefaan Modest Glorieux (1802-1872). Stefaan Ronse was
een priester van het bisdom Gent. Hij trok zich de erbarmelijke levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking zeer aan. Om de sociale nood te
lenigen, stichtte hij een mannelijke en een vrouwelijk kloosterorde.
De kapel van Glorieux is van recente datum.
Naast de Zusters van Barmhartigheid wonen op het Glorieuxpark zusters en
broeders van andere congregaties alsmede jongeren met beperkingen.
Onderstaand en op de volgende pagina ziet u het interieur van de kapel en het
borstbeeld van de stichter. De kapel is uiterst sfeervol en doet door de kleuren
en de lichtinval heel warm aan.
De foto’s zijn gemaakt door Hans Nohlmanns.
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LEKENPRAAT XII
In de decennia waarin ik als leraar wekelijks ook literatuurlessen mocht geven,
heb ik er voor mijn leerlingen nooit een geheim van gemaakt dat ik een sterke
voorkeur had voor de Britse (taal- en) letterkunde boven de Amerikaanse.
Desgevraagd kregen zij als reden voor mijn chauvinisme ten antwoord dat
Geoffrey Chaucer en William Shakespeare al vele wijsheden voor de lezers op
papier hadden gezet toen de Amerikanen zich nog bezig hielden met pief paf poef
richting indianen, terwijl ze het woord “literature” niet eens konden spellen.
Zodoende kregen zij in mijn lessen vaker William Blake, de War poets of Graham
Greene voorgeschoteld dan teksten van iemand die opgegroeid was aan de
overzijde van de oceaan.
Het was een kort-door-de-bocht verklaring van het cultuurverschil, ik geef het toe.
Ooit, als beginnend docent, heb ik een enkele keer een Amerikaans gedicht
besproken, zoals Robert Frost’s The Road Not Taken. Het is een verhaal rondom
het thema kiezen. In het precies honderd jaar oude gedicht staat iemand op een
tweesprong in een bos en weet niet goed welke weg hij moet gaan. Hij maakt
uiteindelijk een keuze en zal ooit beseffen hoe deze keuze zijn leven heeft
beïnvloed.

Van

Naar

Waarom ik dit gedicht hier aanhaal is eenvoudig te duiden. Ik moest er ineens aan
denken toen we onlangs voor de keuze werden gesteld of we na de sluiting van
onze kerk verder zouden gaan op Glorieux dan wel op Eikenburg. Maakt die keuze
veel verschil? Dat zal meevallen. Minder dan dat moment waarop je besloot te
trouwen of in te treden, dat bepaalde huis wel of niet te kopen, welke studie op te
pakken of een baan wel of niet te accepteren. Allemaal beslissingen waarvan je
achteraf kunt inzien hoe ze je leven beïnvloed hebben. Waarbij ik met achteraf de
leeftijd bedoel waarop je toekomst minder jaren telt dan je verleden. Oftewel, die
van mij en waarschijnlijk menig lezer dezes.
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De keuze die wij onlangs moesten maken vanwege de sluiting van de kerk betrof
ook een soort tweesprong. Deze tweesprong ging in de richting Geldropseweg of
Aalsterweg. Het is dus Glorieux geworden. Daar zal onze gemeenschap –die zich
zo thuis voelde in het uitnodigende klimaat van de kerk van Jezus Waaghalsproberen een toekomst op te bouwen. Een gewaagde sprong in het duister. Want
vele zaken moeten geregeld worden en van alles zal voortaan net iets anders
gaan dan we gewend waren.
Maar wat is het alternatief voor een gemeenschap als de onze? De laatste jaren
nog steeds groeiend en extra actief. Waar behoudende en vooruitstrevende
gelovigen samen in pais en vree eucharistie vieren. Of (ook) deelnemen aan
cursussen, de Familia, een Leerhuis, de filmclub en wat dies meer zij tot en met
zelfs alleen maar aansluiting zoeken bij de zondagse koffie in de Groene Zaal. Wat
is dan nog een redelijk alternatief voor zo’n gemeenschap?
Terug naar een ander “regime” dat velen van ons niet meer gewend zijn en ook
niet meer willen? Blijven hangen in het verleden omdat dat een comfortabel
excuus is om de overstap niet te wagen? Is “onderzoekt alles en behoudt het
goede” niet augustijnse spiritualiteit? De bisschop van Hippo heeft er volgens mij
nooit een leeftijdsgrens aan verbonden. Bovendien vroeg Jezus ooit zijn
toehoorders alles achter zich te laten en hem te volgen. Wij hoeven alleen een
ietwat andere route te nemen op 4 september. Op weg naar de Vrede van
Christus. En dus is dit de volgende tweesprong. Glorieux of een andere weg? Alle
wegen leiden naar Rome is een uitdrukking die vroeger werd gebezigd, ook in
religieus verband. Maar Christus is –naar het schijnt- van zijn levensdagen nooit
in Rome geweest. Die stad heeft dus niet het monopolie op wat een mens dient te
geloven. En dus moet zijn vrede ook elders te vinden zijn, lijkt me. Bijvoorbeeld
via het pad naar Glorieux. Hopelijk wordt dat voor slechts weinigen van ons The
Road Not Taken.
Gert Dirksen
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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
Anita van der Kam
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 4 september.
Sluitingsdatum voor kopij is 26 augustus.
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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