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Vandaag is het de eerste zondag van ons nieuwe kerk-werk-jaar. Net als
vorig jaar presenteren alle groepen en commissies zich aan de
kerkbezoekers en vertellen zij over hun activiteiten en plannen. Zij hopen
dat hun enthousiasme u inspireert en er toe aanzet om zich bij hen aan te
sluiten. De Augustijnenkerk is immers niet alleen een gebouw van stenen
maar een gemeenschap van mensen: wij zijn de kerk.
Deze eerste aflevering van de Kerk-Krant na de zomer heeft weer een
rijke inhoud. De redactie had een uitgebreid interview met provinciaal Paul
Clement die openhartig vertelt over zijn leven en zijn geloof. Dolf van der
Linden laat ons kennismaken met de leden van de groep Bezinning en
Spiritualiteit die ons vertellen wat hen beweegt. U vindt een terugblik op
een drietal bijeenkomsten in juni, de roze zaterdag, de vrijwilligersavond
en de jongerenbijeenkomst. En nog veel meer!
Tolle lege zeggen we met Augustinus, neem en lees.
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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
Jacinta Speijer
Dolf van der Linden
Marielle Janssen
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
NL35 INGB0001 0857 90 Augustijnenklooster Mariënhage Eindhoven
onder vermelding Paterskerk of Augustijnenkerk.
Elektronische toezending
Indien u prijsstelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve
u dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie.
Volgende aflevering
De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 5 oktober 2014.
Sluitingsdatum voor kopij is 22 september 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.
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LITURGIEKALENDER SEPTEMBER 2014
De vieringen in de zomertijd werden goed bezocht. Is er in veel kerken sprake
van een ‘vakantiedip’, zo niet bij ons. Integendeel, mensen van elders, uit
binnen- en buitenland, versterkten de vaste groep kerkgangers. Dat hebben we
natuurlijk te danken aan onze centrale ligging in de stad. Onder leiding van John
Hynd en Nigel Durrant werd er goed samen gezongen. Het gevoel dat de
gemeenschap de drager van de viering is, werd steeds sterker. Laat ons zo
doorgaan, ook in het nieuwe seizoen!
Joost Koopmans OSA
Zondag 7 september: 23ste zondag door het jaar. Viering 10.00 u.
Thema: Het broederlijk vermaan: eerlijk je mening geven. Voorganger:
Dolf van der Linden. Koor: Musica Sacra
Lezingen: Ezechiël 33, 7-9 en Matteüs 18, 15-20.
Zondag 14 september: Ziekenzondag. Viering 10.00 uur.
Ieder jaar in september is er een zondag waarop in katholiek Nederland
wordt stilgestaan bij aspecten van ziek-zijn. Wij willen op deze zondag
kwetsbare mensen uit ons midden bemoedigen met de zalving der zieken.
Er hebben zich er al tien opgegeven. We zingen en bidden samen.
Voorganger: Joost Koopmans.
Zondag 21 september: Vredeszondag. Viering 10.00 uur.
Elk jaar is het op de zondag van de laatste volle week in september in
Nederlandse katholieke kerken Vredeszondag. Er is altijd wel ergens in de
wereld iets aan de hand waardoor het zinvol is het thema vrede op een
vaste zondag aan te kaarten. De huidige oorlogen en conflicten met al het
menselijk lijden dat er uit voortkomt, zijn zo hevig, dat de vraag opkomt
of het wel eerder in de geschiedenis zo erg is geweest.......
Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Musica Sacra.
Zondag 28 september: 26ste zondag door het jaar. Viering 10.00 u.
Voorganger: Frans van der Mark. Koor: Schola.
Lezingen: Ezechiël 18, 25-28 en Matteüs 21, 28-32.
EXTRA: Woensdag 10 september: Feest van Nicolaas van Tolentijn.
Eucharistieviering om 10.00 uur.
De heilige augustijn Nicolaas (Italië 1246-1305) verbond zijn ascese met
hulp aan anderen. Hoeveel zieken heeft hij niet bezocht, hoevelen zijn er
op zijn voorspraak genezen? Tijdens de viering wordt het Nicolaasbrood
gezegend en uitgedeeld. Voorganger: Dolf van der Linden. Samenzang.
EXTRA: Zaterdag 28 september 20 uur: Interconfessionele Vredesbezinningsbijeenkomst in de Catharinakerk. Zie pagina 19.
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VASTENACTIE AUGUSTIJNENKERK WAS EEN SUCCES!
De Vastenactie dit jaar was gericht op de aanschaf van een kopieermachine voor de
augustijnse missie op Papoea. De inzameling is een succes geworden zoals we uit
de onderstaande brief van pater Tromp kunnen lezen.

Beste Joost,
Via jou wil ik alle goede gevers die meegeholpen hebben om de Vastenaktie in de
Augustijnenkerk een succes te laten worden, van harte bedanken voor hun goede
gaven!! Meer dan € 2.000, het dubbele van het beoogde bedrag!!
We kunnen nu een veel betere kwaliteit printer kopen, iets dat in de buurt komt van
een heus fotokopieerapparaat. Het apparaat is nog niet ter plekke, omdat het in
Jakarta gekocht wordt. De prijzen zijn daar 40% lager dan die in Manokwari. De
vervoerskosten wegen er niet tegen op.
Vorige maand slaagden 45 van onze 46 derde klassers voor het staats-eindexamen.
De jongen die zakte, was pas enkele maanden eerder vanuit een school op de ZuidMolukken naar Manokwari verhuisd. Overmorgen is er docentenvergadering om te
bepalen wie er van de eerste en tweede klassers overgaat en naar welke
studierichting (wiskunde, talen, economie). Zaterdag worden de rapporten
uitgereikt. De verwachting is dat er waarschijnlijk 20 kinderen (van de 180) niet
zullen overgaan. Op 1 juli begint de inschrijving van de nieuwe leerlingen. Maar
sommigen ouders kwamen al voor hun beurt zodat er nu al meer dan 70 kinderen
(voorlopig) zijn ingeschreven, van wie de meesten graag op het internaat willen
wonen. Daar zal het dringen worden. De capaciteit van zowel jongens- als
meisjesinternaat is 90. Het nieuwe schooljaar begint eigenlijk op 16 juli, maar dit
jaar wordt in verband met de islamitische vastenmaand (ramadhan) gevraagd om
pas op 4 augustus te beginnen. Omdat wij maar twee moslimleerlingen hebben (en
één docente) beginnen we toch maar medio juli. De drie islamieten mogen na Idul
Fitr (Suikerfeest) acte de présence geven.
We kunnen vier eerste klassen aannemen (maal 30 leerlingen per klas). Als het
storm zal gaan lopen hebben we nog een uitweg om een kleinere klas te huisvesten
in de vergaderzaal van het pas gebouwde augustijnen-kloostertje naast de school.
Voor die tijd huisden de vier augustijnen die op de school werkzaam zijn, op het
jongensinternaat of op hun kantoor achter de boekenkast.
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Deze week zijn de kinderen druk (als speler of supporter) met een basketbal
interscholaire, waar drie Villanova-teams aan meedoen. Men heeft nog niet verloren!
Bij een wiskunde ‘olympiade’ op provincie-niveau haalden we ook enkele prijzen
binnen. Dit alles om te verduidelijken dat we met deze nieuwe school (we beginnen
nu aan het vijfde jaar) al reuze mee doen op lokaal en provincie-niveau.
Niet alleen wat het aantal en de kwaliteit van de faciliteiten betreft, maar ook gezien
de studieprestaties. Een andere zaak die niet onopgemerkt blijft is dat op onze
school 85% van de leerlingen autochtoon Papua is. Hetgeen jammerlijk op openbare
scholen niet (meer) zo is. Papua’s worden steeds meer een minderheid op eigen
bodem. Goed onderwijs heeft daarom ook een politiek tintje. Het helpt een
minderheid zijn culturele identiteit en gevoel van eigenwaarde te bewaren of te
hervinden doordat men zich kan meten met mensen van ‘buiten’.
Goed onderwijs kost ook geld. Geld dat niet ten volle opgebracht kan worden door
de ouders, met name van die Papua’s die nog nauwelijks een geld- en markteconomie kennen. De overheid moet dus bijspringen, maar doet dat niet altijd.
Daarom is hulp van alle kanten nog hard nodig, via een netwerk van pleegouders,
sponsors, zusterscholen, en dergelijke.
Wij hier, de groot-familie Villanova in Manokwari, zijn U dan ook zeer erkentelijk en
dankbaar dat U de opbrengst van Uw Vastenaktie dit jaar voor onze school hebt
willen besteden. Door de inzet van de augustijnen hier en hun vele medewerkers,
vrienden, oud-leerlingen, hopen we resultaten te bereiken die niet teleurstellen.
Met nogmaals oprechte dank.
Ton TrompVOOR
OSA
GEZELLIGE BIJEENKOMST
VRIJWILLIGERS
Op dinsdagavond 24 juni vond in de tuin van klooster Mariënhage een gezellige
bijeenkomst plaats voor de vrijwilligers van de Augustijnenkerk. Mede dankzij de
medewerking van een mild avondzonnetje was het een geanimeerde bijeenkomst.
Voor een aantal vrijwilligers was het een gelegenheid om elkaar te leren kennen. Het
was niet alleen eten, drinken en praten, maar er werd ook gezongen, zoals u
onderstaand kunt zien. Al met al een leuke avond waar door ongeveer 45 mensen
aan werd deelgenomen. De bijeenkomst was uitstekend georganiseerd door het
groep Gemeenschapsvorming.
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Oecumenische viering roze zaterdag, een impressie
Zoals al eerder vermeld in dit blad startte de roze zaterdag, dit jaar in Eindhoven,
traditiegetrouw met een oecumenische viering met de Augustijnenkerk als
gastkerk. De dienst werd geleid door voorgangers uit verschillende Eindhovense
kerken. Uit de Protestantse Kerk Kirsten Wuijster, predikant van de Johanneskerkgemeente Eindhoven,
uit de Rooms Katholieke Kerk Frans Verhoeven,
emeritus deken van Eindhoven, en derde voorganger was Alice Cottaar, pastor bij
de Eindhovense Studentenkerk.
Bezoekers uit het hele land gekomen voelen een verbondenheid en
saamhorigheidsgevoel. Door hun gedeelde ervaringen en doordat niet iedere
christelijke homoseksueel zich welkom voelt in de kerk waar hij/zij opgroeide.
Het thema van de dienst was Kleurrijk Samenleven. Ondanks het slechte weer
stroomde de kerk tegen 11 uur vol. Bezoekers reageerden enthousiast op de
sobere maar mooie versiering. Er waren ballonnen in alle kleuren van de
regenboog. Ook de kleding van de voorgangers was een verrassing, écru-kleurige
toga's met een feestelijke stola wederom in regenboogkleuren. Een primeur was
dat deze dienst voor het eerst live via internet te volgen was. Zo konden nog meer
mensen de dienst meemaken.
Na de samenzang begon de overweging waarbij de nadruk lag op de wens van
ieder mens, om te zijn wie we zijn, zoals we zijn, in alle verscheidenheid.
Waarin benoemd werd de kracht van de liefde voor elkaar, de liefde voor God,
jezelf gedragen weten in je anders zijn. Het was een viering die door mensen als
een bevrijdingsviering werd ervaren waarbij we hoorden dat wat onze geaardheid
ook is we geliefd zijn door God.
Iedereen trof een briefje op zijn zitplaats met de bedoeling daarop een goede wens
voor een ander te schrijven en dit later in de dienst bij de vredesgroet uit te
wisselen.
De mooie voorbeden werden vooraf gegaan door zeer indrukwekkende persoonlijke
verhalen. Een lerares die haar geaardheid tegenover leerlingen altijd ontkend had
en blij was later een leerling te ontmoeten waartegen ze open kon zijn. Een
jongeman uit Oeganda, 5 jaar geleden gevlucht naar Nederland, die eerst een
hechte band met zijn familie had maar totaal verstoten werd toen zijn geaardheid
bekend werd. Hij bad niet alleen voor hen die vervolgd werden maar ook voor hen
die vervolgden. Hij kreeg een warm applaus. Tot slot een transgendervrouw die
vertelde over de worsteling in haar leven als man en de enorme opluchting toen ze
eindelijk kon zijn wie ze was. Ook zij kreeg applaus.
Grote verrassing was verder het meditatieve moment; een doedelzakspeler kwam
de kerk binnen en tijdens zijn muziek werd zachtjes meegezongen door bezoekers,
wat een intieme sfeer gaf. Tot slot was er een gezongen zegen door de drie
voorgangers en ging iedereen gesterkt weer op weg.
We kijken terug op een feestelijke, waardige viering, tot in de kern:
Kleurrijk Samen. Het was een dienst om nooit te vergeten.
Nicoline van de Ven, Claartje Pelerin, Alice Cottaar, Herma van der Veen, Jeannella
Felius, mede namens de enthousiaste bezoekers, en met dank aan de vrijwilligers
die deze viering mogelijk maakten.
6

Roze viering in de Augustijnenkerk
Zaterdag 5 juli 2014 was een heel bijzondere dag voor de Augustijnenkerk. Het was
de landelijke dag voor homo’s en lesbiennes. Eindhoven was gaststad en wij waren
gastkerk voor de oecumenische viering. Een grote groep van wel vijfhonderd
mensen stroomde de kerk binnen. Bij de ingang stonden de drie voorgangers en ze
gaven ieder een hand met een welgemeende welkomstgroet. Dit gebaar werd zeer
gewaardeerd, want het gebeurt niet vaak dat anders geaarden zich echt welkom
mogen weten in de kerk. Ze worden hooguit geduld. Niet hier, er wordt een prachtig
lied gezongen: Liefde eenmaal uitgesproken, als uw Woord van het begin, liefde wil
ons overkomen als geheim en zegening’. Oud-deken Frans Verhoeven bracht naar
voren dat het hem goed deed dat deze roze viering in de Augustijnenkerk kon plaats
vinden en bedankte voor de gastvrijheid. In een getuigenis vertelden drie personen
op een eerlijke en ontroerende manier hoe moeilijk de weg was om zichzelf te
worden en ze baden om kracht voor zichzelf en voor anderen die om hun geaardheid
worden vervolgd en uitgesloten. Er werd ook volop gebruik gemaakt van de
gelegenheid om wenskaartjes uit te wisselen met onbekenden die bij je in de buurt
zaten. De vredeswens sloot hier prachtig op aan.
Toen deze dienst werd aangekondigd was mijn nieuwsgierigheid gewekt en de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat het motief was om te komen. Achteraf moet ik
zeggen dat ik geraakt ben door de gevoelige inhoud en de warme sfeer. Van
nieuwsgierige toeschouwer ben ik een beetje meer op de weg van deze mensen
gekomen. Ik wil dan ook eindigen met een couplet van het slotlied:
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
zoekt reisgenoten om samen die weg te betreden
en valt het zwaar steunt en bemoedigt elkaar
liefde verlicht dan je schreden.
Els Steenberghe

Een volle kerk op 5 juli.
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‘Iets voor mensen betekenen vanuit mijn verbondenheid
met God’
Sinds 2006 is Paul Clement Prior Provinciaal van de Nederlandse Provincie van de
Orde der Augustijnen, die ook de Orde-gemeenschappen in Bolivia en Papua
Indonesia omvat.
Hoe ziet Paul Clement zichzelf? Wat is zijn belangrijkste levensdoel? Wat trekt hem
naar de mens ‘aan de rand van Kerk en samenleving’? Welke gedachten heeft hij
over het ‘hiernamaals’? Op deze en andere vragen gaat pater Paul Clement
openhartig in tijdens het gesprek, dat de redactie op Mariënhage in juni met hem
voerde. Paul Clement komt naar voren als de pastor, voor wie de dienstbaarheid
vanuit de zoektocht naar God en de augustijnse spiritualiteit aan de mens in en
vooral aan de rand van Kerk en samenleving, de rode draad in zijn leven is.
We openen het gesprek met de vraag: Wie is Paul Clement?
We denken dat de lezers van de Kerk-Krant dat graag zouden willen weten. Hij
heeft geen bezwaar tegen vragen over hemzelf en zegt dat hij zelf dat ook graag
zou willen weten. Op de website van de Augustijnen lezen we dat Paul Clement in
1958 bij de Augustijnen is ingetreden, in 1965 is priestergewijd en sindsdien een
aantal functies heeft vervuld, zoals schoolpastor en catecheet in Haarlem,
industriepastor in de IJmond, parochiepastor in Amsterdam-West, rector van de
Boskapel in Nijmegen, parochiepastor in Veldhoven en Meerhoven. De laatste acht
jaar is hij Prior Provinciaal van de Augustijnen. We hebben in publicaties gelezen,
dat hij zich vooral aangetrokken voelt tot de mens aan de rand van de samenleving.
We vragen hem naar de betekenis van ‘de rand van de
samenleving’. Hij vindt het een goede vraag. ‘Eigenlijk’,
zegt hij, ‘gaat het me om de rand van de samenleving in
en vanuit de kerk. Dus niet zomaar de rand van de
samenleving. Ik heb namelijk niet het leven gedeeld met
mensen die randfiguren zijn geworden in onze
maatschappij. Dan denk ik aan zwervers of mensen van
de vierde wereld. Op de school, waar ik gewerkt heb en
naderhand zeker in het industriepastoraat, heb ik me wel
echt aangetrokken gevoeld tot: hoe kan ik nou vanuit de
Kerk relevant zijn voor de samenleving, en dan niet
alleen met woorden maar ook met daden. Daar ben ik
altijd door gebiologeerd geweest. Ik heb steeds
geprobeerd trouw te zijn aan mensen, die op zoek zijn
naar God en wat ons kan samenbrengen en wat daarbij in de weg staat. Ook omdat
ik zelf nog steeds zoekende ben.’
We vragen pater Clement wie hij, als hij de rand van kerk en samenleving
opzoekt, er tegenkomt. Of het mensen zijn zonder materie dan wel juist
mensen met materie?
‘Ik heb steeds geprobeerd mensen samen te brengen, niet dus alleen op materiele
waarden. Daar zit een streven naar vrijheid en saamhorigheid achter.
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Dat je op basis van christen-zijn probeert om dienstbaar te zijn aan de verbetering
van het lot van de mensen die nu aan de onderkant van de samenleving zitten. Die
niet meer voor zichzelf (kunnen) opkomen. Ik heb daar mensen ontmoet, waarvan je
later zegt, dat zijn krachtfiguren, mensen met een ‘rijke inhoud’, gedreven mensen.
Niet alleen voor hun werk maar ook voor hun omgeving. Dat boeide me. Ook ging ik
geleidelijk aan beseffen dat wat wij in de kerk zeggen wel verheffend mag zijn, maar
niet zwevend! Dus: hoe kan ik nou vanuit de plek waar ik sta voor mensen iets
betekenen.?!’
Roeping. Paul Clement werd augustijn omdat hij priester wilde zijn, maar niet in zijn
eentje. Het gezin woonde in Eindhoven, kende de Augustijnen van Mariënhage, de
kerk en de school goed. Het leek hem een gezellige club met wie hij zijn idealen zou
kunnen delen. Als jongetje was hij ‘heel vroom, zeer geïnteresseerd in liturgie’, dat
vond hij mooi. Hij was graag misdienaar. Godsdienst op school was saai, maar hij
wilde zich er wel in verdiepen. Toen hij was ingetreden bij de Augustijnen, kwam hij
geleidelijk aan tot de ontdekking dat het kloosterleven voor hem belangrijker was dan
het priester zijn. Hij ging het priester zijn meer opvatten als een taak, een roeping.
Uitdagingen. Door zijn werk kreeg hij met heel verschillende situaties te maken. De
omgeving was steeds een uitdaging en heeft hem ontwikkeld. Zelf noemt hij dit een
soort bekering, ommekeer. In zijn studententijd kwam er zo’n ommekeer: de liturgie
b.v. werd in het Nederlands gehouden. ‘Ik weet nog goed dat ik voor het eerst de
communie op de hand kreeg. Ik dacht hé, kan dat? Ik was heel enthousiast dat het
kon. Daarna kwamen de zestiger jaren: de Kerk naar buiten toe, de veranderingen in
de wereld, waarbij de Kerk een rol zou kunnen spelen, ook door het Vaticaans
Concilie’.
Schoolpastor. Zijn eerste werkterrein was het onderwijs. De jaren dat hij
schoolpastor en docent catechese was typeert hij als een strijdbare periode. Hij kwam
voor kritische vragen te staan van heel direct reagerende leerlingen.
Industriepastor. Toen volgde de overstap naar het industriepastoraat. Zijn
bedenkingen of deze wereld wel wat voor hem was? werden door een van de
bedrijfsaalmoezeniers weggenomen. In die tijd kwam een soort ommekeer in zijn
gedachten goed op gang. ‘Onderling, als je met elkaar aan het werk bent, als je je
ervaringen met je buurt en je werk deelt, was dat een soort bekering’. Over deze
periode zegt hij: ’Het ging om meer dan geld alleen. Ook om saamhorigheid. Wat de
Kerk beoogt is, dat we een gemeenschap zijn, waar mensen elkaar ook door de wéék
steunen. Dat heeft veel verbinding met wat de vakbonden beogen. Ik noem de drie
taakvelden van het bedrijfspastoraat: het eerste is het dagelijkse werk in het bedrijf.
Het tweede is, dat je de vooruitgeschoven post was van de kerk. En de
terugkoppeling naar de parochies, vaak via preken is het derde taakveld. Dus de
verbinding tussen de doordeweekse kerk en de zondagse kerk. Het is gesymboliseerd
in mijn afscheidscadeau’. Enthousiast wijst hij ons op drie kunststukken aan de muur
van zijn werkkamer: de drie zuilen waarop het rustte met al zijn verschillende
facetten. Je deed het vanuit je geloof. Dat het leven niet zinloos was en dat je ook
een taak had op deze aarde. Dat je niet alles aan God kon overlaten.’
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Parochiepastor. Vervolgens werd hij pastor
in Amsterdam-West. ’Het Kerk–zijn was toen
heel sterk aan het veranderen. Het was voor
mij wat meer terug naar de Kerk van de
zondag’. In die tijd kreeg hij ook met fusies te
maken, ‘geen gemakkelijke periode’.
Hij had het daar overigens best naar zijn zin.
In de Boskapel waar hij korte tijd rector was,
ervoer hij dat er ook liturgie door de week
was, en dat het pastoraat niet persé aan de
parochiestructuur was gebonden. Toen hij
pastor in Veldhoven was, kreeg hij (weer) met
fusies te maken.
Provinciaal. Hoewel hij een hele tijd in het bestuur had gezeten, bleek het provinciaal
zijn ‘toch weer anders dan je je had voorgesteld.’ Hij doet het met plezier, hoewel het
nu niet gemakkelijk is. Problemen ziet hij overigens als uitdagingen. ‘En nu terug naar
jullie vraag naar wie ben ik?’ zegt hij tenslotte.
Ontwikkeling. Paul Clement heeft altijd liefde gehad voor een goede viering. ’Dat was
vroeger verticaal en is vervolgens meer horizontaal geworden. Zonder de verticale lijn
te vergeten. Dat is ook gekomen door de Nederlandse taal en dat je probeert lid te zijn
van de gemeenschap. De priester is niet iemand die er boven, maar er tussenin staat.
Die bezorgd is, bekommerd, geïnteresseerd in wat er in de wereld om hem heen
gebeurt, wat heel belangrijk voor mij is’. De omgeving en de uitdagingen hebben hem
ontwikkeld. Het heeft hem tot een soort ommekeer gebracht. ‘Ik heb achtereenvolgens
in een heleboel verschillende situaties gezeten. Dat is verrijkend geweest. Met veel
sectoren van Kerk-zijn en samenleving heb ik te maken gekregen. Ik heb er nooit spijt
van gehad.’
We praten verder over deugden en menselijke zwakheden en hoe zoal
daarmee om te gaan.
Voor hem geldt, zegt hij, dat hij goede vrienden heeft, aan wie hij ontzettend veel te
danken heeft. En ook: zijn vertrouwen in God. ‘Hoop blijven houden en geloven. Hij is
er wel, ik kan hem niet volgen, maar in mijn leven zijn er momenten geweest dat ik
me gedragen heb gevoeld. Niet alleen door mijn vrienden, maar door iets meer. Dat
heeft me geholpen. Ook biddend. Wat me ook enorm op de been houdt, is dat ik altijd
heb mogen werken ten dienste van andere mensen. Ik doe dat graag. Dat heb ik van
huis uit meegekregen, dienstbaarheid’. Deugd in de zin van trouw vindt hij eveneens
heel belangrijk: ’dat je trouw wilt zijn voor de mensen met wie je op een of andere
wijze je pad kruist. Toen ik gevraagd werd om provinciaal te worden voelde dat voor
mij als het verschuldigd zijn aan de augustijnse gemeenschap. Na zoveel jaren
buitenshuis gewerkt te hebben, mag ik nu ook een beetje zorgen voor mijn
medebroeders. Ik hoor bij een orde, bij mensen. Het samen met vrienden zoeken naar
God. Dat is ook het principe van de Augustijnen’.
Zijn belangrijkste doel in het leven is te zorgen voor mensen. ‘Een: waar en in wat
voor omstandigheden dan ook. Twee: vanuit het idee met God verbonden te zijn; dat
‘God waar ben je, maar ik geef je niet op’. Dat is een lijn door mijn leven. Het bidden
geef ik niet op. Maar ik heb me altijd, ook vechtend, met hem verbonden gevoeld’.
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Men zegt weleens ‘het leven is kort’. Men zegt niet ‘het hiernamaals is lang!’
Wat, vragen we hem, zijn nu zijn ideeën daarover?
(Na enig nadenken) ’Mijn gedachten over het hiernamaals hebben te maken met
verbondenheid. Op een of andere manier houdt dat niet op. Als er een hiernamaals is,
dan moet dat zo’n gevoel zijn van dat je echt helemaal jezelf bent, dat je echt
helemaal geborgen bent, en dat je God ervaren mag.’
We schakelen over op zijn taak als Prior Provinciaal.
Hoe gaan de gesprekken over de toekomst van
de augustijnenkerk?
‘De Raad van Commissarissen van DELA heeft groen
licht gegeven om de gesprekken voort te zetten. Dat
is een hele stap verder. Zoals jullie zullen begrijpen,
kan ik in dit stadium verder geen mededelingen doen.’
Hoe denkt hij over het behoud van de
augustijnse spiritualiteit in de toekomst? Zal het
hier gaan zoals met de ontwikkeling van de
Kruisherenkapel in Uden?
Pater Clement hoopt dat ook in de Paterskerk
augustijnse waarden blijven worden doorgegeven, zij
het misschien op wat meer seculiere en ruimer
gevarieerde manier dan daar.
Veel geplande activiteiten zijn dezelfde. Ik heb ook de indruk gekregen dat de
Kruisherenkapel in een veel kleinere stad wat meer door de geloofsgemeenschap
gedragen wordt dan hier vooralsnog het geval is. Maar er zijn veel overeenkomsten.
We moeten onder ogen zien, dat Joost Koopmans de laatste rector is. Ik zou graag
zien als dat mogelijk zou zijn, dat Augustijnen uit andere landen hier zouden komen,
die hier een groep zouden vormen om pastoraal bezig te zijn. Daar zitten wel reuze
moeilijkheden aan vast. Als je een groepje van twee of drie zou kunnen
interesseren, dan moet je ze niet verplichten om de Augustijnenkerk voort te zetten.
Even vanuit mijn perspectief gedacht dan. Je moet ze de mogelijkheid geven om op
hun eigen manier augustijn in Nederland te zijn. Ik zou het persoonlijk jammer
vinden, als dat alleen maar zou zijn op liturgisch gebied. Dat zou ook niet werken. Ik
praat nu een heel stuk voor de troepen uit. Het zijn geen plannen, het zijn
bespiegelingen. Ik heb in Rome met andere provinciaals gesproken, en eentje zei,
als jij een goed plan hebt, wil ik best een paar man sturen. Ik sluit niet uit dat er in
de toekomst augustijnse bemoeienis blijft bij deze kerkgemeenschap, maar ik heb er
nog geen beeld bij.
Hoe ziet hij de toekomst voor de gelovigen, dat wil zeggen: niet zozeer voor
de elite-gelovigen, maar voor ‘de eenvoudigen van hart’ ?
‘De grootste moeilijkheid is dat jongeren zo ver weg van de kerk zijn gegroeid. Ik
bedoel, dat ze het gewoon ook niet meer weten. Een van de dingen waar Joost
Koopmans goed in is, is de kracht van de rituelen laten voelen. De mensen moeten
wat te zien hebben. We zijn, en misschien moet ik mezelf dat verwijten, teveel op
het woord gaan zitten. Dus ook die eenvoudige symbolen van meedoen. Dat zal ook
dan nog geleerd moeten worden. We zitten bovendien als kerkgemeenschap in een
hartstikke slechte tijd, met al die seksuele schandalen.
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Ik heb toevallig juist laatst het boekje van Kluun zitten lezen: God is gek. Daar
behandelt hij zijn eigen geloof in. Zijn grote klacht is tegen de massamedia die
altijd, als het over de Kerk gaat, de boel negatief beschrijven. En alleen maar als er
iets bijzonders gebeurt, dan komen Paul Witteman en Van den Brink. In die fase
zitten we. Het is al heel wat dat voor het eerst -sinds tientallen jaren- God weer
‘mag’. Dat er dus weer over God gesproken mag worden. Kerk is weer wat anders.
Maar religie, geloven, en alles en nog wat, dat mag weer. Ik denk dat er wat te
vieren valt als we als Kerk erin slagen om, wat Joost Koopmans ook doet, de mensnabijheid te laten zien. Dat het niet allemaal ‘ highbrow’ hoeft te zijn. Dus wat nu
de paus doet, vasthouden aan het laten zien van het menselijke gezicht. Als dat zou
gebeuren, dan denk ik dat er heel wat meer mogelijk is. Maar het zal heel wat
vragen’.
Over zijn taak van prior–provinciaal
Ongeveer driekwart van mijn tijd gaat op aan brievenschrijven, administratie. Dit
jaar is wel heel druk. In het voorjaar ben ik eerst in Rome geweest, vanwege de
situatie in Bolivia. Dan een week in Dublin om met de provinciaals van Europa te
overleggen. Daarna ben ik een week hier (Eindhoven, red.) geweest, vervolgens een
week in Rome; daar ben ik net van terug: overleg met de provinciaals van de hele
wereld. Eind juli ga ik naar Papua Indonesia toe voor hun eerste eigen
Vicariaatskapittel. Daar ben ik officieel verantwoordelijk voor en dat wil ik ook graag
steunen. Tussendoor ben ik nog een keer in Rome geweest voor Justitia et Pax en in
november praten we daar verder over in Kraków. Dat gaat over de
migrantenproblematiek. Ik vind het ook fijn om contacten te houden met de kerken.
Enkele keren per maand ga ik voor: in Amsterdam, Veldhoven, Nijmegen en hier.
Vandaag dan dit interview. Verder zo nu en dan gesprekken met mensen die me als
pastor nodig hebben.
Tenslotte bedanken wij pater Paul Clement voor het openhartige gesprek en de tijd
die hij hiervoor heeft willen vrijmaken.
Jacinta Speijer en Frans Savelkouls

Het product voor de maand september is: RIJST
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.
Bij voorbaat hartelijk dank!

12

Inspirerende Jongerenbijeenkomst
Hoe kunnen we de boodschap van de kerk beter laten aansluiten bij de behoefte van
jongvolwassenen? Pater Joost Koopmans vond het hoog tijd om zich voor dit
vraagstuk van binnenuit te laten inspireren. Hij nam de moeite om jongere
bezoekers van de Augustijnenkerk uit te nodigen voor een ontmoeting.
Op een woensdagavond kwamen we samen in Mariënhage, zeven wat jongere
kerkgangers die elkaar amper of niet kenden. Maar met het geloof als bindende
factor. Een onderwerp waar het ook met vrienden vaak lastig over praten is,
vandaar dat we de behoefte voelden om binnen deze geloofsgemeenschap wat
mensen te leren kennen. Bij het kennismakingsrondje blijkt dat we allemaal, ieder
op z´n eigen manier, zoekende zijn in ons geloof. Katholiek zijn is voor onze
generatie geen vanzelfsprekendheid. We moeten er tijd en ruimte voor vrijmaken in
ons drukke bestaan en door verhuizingen en kerksluitingen moeten we op zoek naar
een kerkgebouw waar we ons thuis voelen.
Allemaal zijn we bij de Augustijnenkerk uitgekomen, waar we gastvrij werden
ontvangen en waar met name de sfeer en de inspirerende preken ons telkens weer
laten terugkeren. De eigentijdse liturgie spreekt ons jongeren zeker aan, toch zijn
we overduidelijk ondervertegenwoordigd.
Door de dialoog met ons aan te gaan, durfde Joost Koopmans ons op het eind
spontaan te vragen of we de nachtmis mee willen voorbereiden. Via de viering op
kerstavond hopen wij meer jongeren te bereiken. Vanaf september komen we weer
een aantal keren samen om elkaar en u te inspireren.
Linda Derksen

MEDEDELINGEN
De ING-rekening met nummer 1264444 van de Augustijnenkerk is opgeheven. Gelieve uw
bijdragen en intenties over te maken op het nieuwe nummer:
NL35 INGB 0001 0857 90
Ten name van Augustijnenklooster Mariënhage Eindhoven.
Wij danken iedereen die ons in de afgelopen jaren heeft gesteund en hopen uw bijdragen op
de nieuwe rekening te mogen blijven ontvangen.

Ons redactielid Mariëlle Janssen gaat ons helaas verlaten. Zij was een tijdje zonder werk
en heeft in die periode een bijdrage geleverd aan het samenstellen van de Kerk-Krant.
Gelukkig voor haar en jammer voor ons heeft zij vanaf 1 september een nieuwe betrekking.
Mariëlle, gefeliciteerd met je nieuwe baan en bedankt voor je inbreng en inzet voor de

Kerk-Krant.
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Bezinning en Spiritualiteit
door Dolf van der Linden OSA
Elke geloofsgemeenschap is gebouwd op vier pijlers die samen het bouwwerk in
zijn voegen houden. Elke pijler heeft zijn eigen taak in het geheel en de pijlers
beïnvloeden elkaar.
In onze katholieke christelijke gemeenschap zijn de vier pijlers: liturgie, diaconie,
verkondiging en gemeenschapsopbouw. De liturgie viert het verlossingsmysterie
van Jezus in vele facetten. Sacramenten, rituelen en vele andere uitingen, vormen
samen met zang en muziek een zeer breed scala om vieringen mogelijk te maken.
In het liturgische kerkelijk jaar komt dit aan de orde. Voor veel gelovigen is de
zondag de dag bij uitstek om samen te vieren.
De tweede pijler is de diaconie, onze zorg voor allen die in materiële of geestelijke
nood verkeren. Een zeer breed terrein om goed te doen. We denken aan de vele
acties voor missie- en derde wereldlanden. We denken aan onze bijdragen voor de
voedselbank. Ook is de diaconie de zorg en medeleven die wij aan zieke en
eenzame medemensen schenken.
De derde pijler in elke gemeenschap is de verkondiging. Ook een breed terrein van
bezinning en reflectie waarin de zin van het leven en het beleven van geloofsvisies
ter sprake komen. In de vele eeuwen dat de joods-christelijke traditie bestaat, en
natuurlijk ook andere belevingen, zijn er door interessante mensen veel
waardevolle dingen gezegd. Het gebied van verkondiging, bezinning en catechese
is dus een zeer creatief gebied. Onze kerkgemeenschap mag zich daarom gelukkig
prijzen dat enkele mensen uit onze gemeenschap deze uitdaging aandurven en als
Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit doen wat ze kunnen om elk jaar een boeiend
en breed programma aan te bieden waar veel belangstellenden aan deelnemen.
Deze groep heeft ook een organisatorische kant: zij coördineren alle activiteiten
waarbij ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft. Het afgelopen jaar was
het omzetten van de vele postadressen naar e-mailadressen een hele klus. Ook het
aanzoeken elk jaar van interessante sprekers kan tijdrovend zijn. Het
enthousiasme van deze groep is groot. Bij het klaarmaken van de zalen en het
voorbereiden van bijeenkomsten ervaren wij via deze kerk-door-de-week
activiteiten, om deze groep zo maar eens te noemen, een levende en hartelijke
kerk.
De groep bestaat uit de volgende leden: de dames Ineke Snel en Wies Kleene, de
heren Theo van den Elzen en Jacques de Klerk en de augustijnen Joost Koopmans
en Dolf van der Linden. Elk van hen vertelt onderstaand iets over zijn of haar
inspiratie, motivatie en beleving bij hun werk voor deze groep.
Wies Kleene zegt..........
Bezinning en spiritualiteit zijn belangrijke pijlers in onze gemeenschap van de
Augustijnenkerk. Wie ben ik en wat beweegt me ten diepste als gelovige mens. Het
lezen uit de Bijbel en dat met elkaar bespreken, lezingen over mystici, zowel uit
deze tijd als uit een vroegere periode, maar ook andere vormen van bezinning
zoals meditatief tekenen of schrijven, helpen ons om onszelf werkelijk te leren
kennen. Daar wil ik graag aan meewerken in onze werkgroep.
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Ineke Snel zegt..........
Naast lekker eten voor mijn lijf heb ik ook geestelijk voedsel nodig. Na een aantal
jaren de lezingen op de woensdagmiddag tot me te hebben genomen, was ik klaar
om niet alleen maar te ontvangen maar ook om te geven. Dat doe ik door mijn inzet
voor deze werkgroep. De kloosterspiritualiteit past goed bij mij.

De leden van de Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit. Van links naar rechts: Jacques de Klerk, Joost
Koopmans, Theo van den Elzen, Ineke Snel, Dolf van der Linden en Wies Kleene.

Theo van den Elzen zegt..........
Men hart en ziel doe ik nu vijf jaar mee in de Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit.
Wij richten ons op een grote groep mensen in Eindhoven en Zuid-Oost Brabant,
zoekende op het gebied van westerse mystiek en spiritualiteit. Sinds begin 2013 is
ons werk onder verantwoordelijkheid van het Augustijnenklooster Mariënhage. In
deze kloosterspiritualiteit voel ik me thuis om samen met de andere werkgroepleden
mij in te zetten en elk jaar weer opnieuw een goed jaarprogramma aan te bieden.
Hopelijk vinden de bezoekers zelf in dit aanbod een weg om zelf te zorgen voor de
eigen ziel en het door te geven aan anderen.
Joost Koopmans zegt..........
Wie zou ik zijn als ik niet was gevormd door mijn ouders, mijn leraren, mijn
medebroeders en de vele mensen die mij iets geleerd hebben over het leven? Ze zijn
voor mij de bron waaruit ik putten kan als ik om mijn beurt probeer iets door te
geven aan bezinning en spiritualiteit. Ontvangen en doorgeven: daar gaat het om in
onze werkgroep. Ik draag graag mijn steentje bij.
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Jacques de Klerk schrijft..........
Ik ben Jacques de Klerk, 67 jaar, twee kinderen en een kleinkind. Ik heb
natuurkunde gestudeerd, 25 jaar op het Natlab bij Philips gewerkt en daarna met
heel veel plezier 21 jaar les gegeven op het Augustinianum, Ter Aa-college en het
Carolus Borromeuscollege. Altijd veel gelezen en heel veel films gezien in de Plaza
en nu het Natlab (terug waar ik begon).
Ik heb me aangesloten bij de filmclub van de Werkgroep Bezinning en
Spiritualiteit. Ik ben gedreven om de mooiste films ook door te geven aan
anderen.
Een echte mooie film is spiritueel. Van jongs af aan is film samen met boeken een
bron van inspiratie geweest voor mij. Toen ik gevraagd werd mee te doen aan de
werkgroep was dit een uitbreiding van mijn eigen bezinningsactiviteiten. Het is
een hechte groep die een jaar geleden aansluiting heeft gevonden bij de
Augustijnenkerk. Nu ik met pensioen ben, is er voor bezinning tijd en ruimte.
Dolf van der Linden zegt..........
Samen met anderen de Bijbel lezen of een gedicht of een andere spirituele tekst is
voor mij altijd een bron van verwondering geweest. Iedereen in een groep ziet en
beleeft dezelfde tekst toch op zijn of haar eigen wijze en als we dit met elkaar
delen, ontstaat een veelkleurig boeket. Dit geeft een rijkdom die uit ieder
persoonlijk voortkomt en heilzaam werkt. Andere effecten zijn dat onder elkaar
vertrouwen groeit en persoonlijke zaken die niet direct met de tekst te maken
hebben, ook gedeeld worden. Het catechetisch groepswerk is een interessant
gebeuren en pastoraal gezien van groot belang.
Het programma in vogelvlucht
Onderstaand het programma 2014/2015 in vogelvlucht, bedoeld om u aan te
sporen het boekje met het jaarprogramma ter hand te nemen en keuzes te
maken.
 Twee inleidende avonden op 17 en 24 september over spiritualiteit en over
historisch Mariënhage.
 Cyclus van woensdaglezingen vanaf 1 oktober.
 Een aantal bijeenkomsten over Hammerskjöld, Lucas, Luther en Augustinus.
 Wereldgodsdiensten en filosofische beschouwingen in najaar en voorjaar.
 Twee bijeenkomsten over autobiografisch schrijven: op zoek naar ons
levensgeheim.
 Iedere woensdagvond een stilte-meditatie in de huiskapel van het klooster.
 Maandelijkse filmavonden vanaf 15 oktober.
 Ontmoetingsgroepen over verschillende onderwerpen.
 Gespreksgroep omtrent het blad Speling.
 Lezingen over de psalmen door Kees Waayman.
 Stiltewandelingen.
In onze kerk en in vele andere kerken is het programmaboekje aanwezig. Ook
verkrijgbaar bij de portier van het klooster.
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BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP
door Dolf van der Linden osa
Priorwisseling
Op 10 september zal pater Piet Stikkelbroeck de functie van prior van het klooster
Mariënhage overnemen van pater Louis Mulder.

De komende en de gaande prior.

Het convent is pater Mulder zeer veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij
zijn taak voor zowel het persoonlijk welzijn van elke medebroeder apart als ook
voor de gemeenschap als geheel heeft vervuld. De afgelopen jaren waren voor
hem intensief. Hij heeft direct meegewerkt aan de verbouwingsplannen van het
kloostercomplex. Pater Mulder heeft verder onze verpleegzorg voor de oudere
medebroeders uitgebouwd. Hij heeft de kloosterlijke gastvrijheid een belangrijke
plaats gegeven in het geheel zodat iedereen die hier binnenkomt direct voelt dat
hij hartelijk welkom is. Pater Mulder blijft als lid van het bestuur betrokken bij de
toekomstplannen van al onze gebouwen.
Pater Stikkelbroeck is vele jaren werkzaam geweest in Parijs. In de Kerk-Krant
van 7 juli 2013 verscheen een interview met hem. Ook het Eindhovens Dagblad
had onlangs een vraaggesprek met hem. Het was zo boeiend dat alle regionale
kranten het hebben overgenomen. Het convent is erg gelukkig met zijn komst.
Pater Bert Buunen overleden
Op 3 augustus is onze medebroeder Bert Buunen
overleden. Hij is 86 jaar geworden. Geboren als
oudste zoon in een gezin van twaalf kinderen heeft
hij daar als vanzelf zich de prachtige gaven van
vriendschap, hulpvaardigheid en zorgzaamheid eigen
gemaakt. En deze gaven zijn de basis geworden
waarop hij een voortreffelijk augustijn, priester en
missionaris kon worden. In 1955 vertrok hij naar
Bolivia waar hij aan zijn mensen daar zijn grote hart
kon schenken.
Helaas moest hij in 1989 naar Nederland terugkeren
vanwege zijn gezondheid. Dat weerhield hem er
echter niet van om met dezelfde houding tot het
einde door te gaan. Familie, medebroeders en
vrienden verliezen in hem een oprecht en goed mens.
Allen houden zijn nagedachtenis in hoge ere.
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DE TOEKOMST VAN ONS KERKGEBOUW
Aan allen die betrokken zijn bij de
Augustinuskerkgemeenschap in Eindhoven
Op zondag 7 september aanstaande ná de Eucharistieviering van 10.00 uur
willen we u ín de kerk bijpraten over de (nog kleine) stappen die gezet zijn in de
ontwikkelingen rond onze kerk (en het voormalige gymnasium). Er begint zich
een duidelijker lijn af te tekenen, hoewel het nog lang kan duren voor het proces
is afgerond.
Hopend u te ontmoeten
p. P. Clement en L. Mulder

Front van de altaartafel in de Augustijnenkerk.

Onze website wordt regelmatig bezocht
Onze website www.augustijnenkerk-eindhoven.nl krijgt regelmatig bezoek. Gedurende
de eerste acht maanden van dit jaar werd de site 9.233 keer opgeroepen, dus meer dan
1.000 keer per maand, een kleine 40 keer per dag. Binnen de site zijn de volgende pagina’s
het meest geraadpleegd: Kerk-Krant: 798 keer, Liturgiekalender: 679 keer, Eucharistie:
593 keer, Contact: 566 keer, Mariënhage: 461 keer.
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Eén uur vrede
Vanuit de gedachte dat de verkrijging, de beleving en het bewaren van vrede en
vrijheid vele facetten heeft, werkt een initiatiefgroep er aan om in de week
waarin herdacht wordt dat Eindhoven 70 jaar geleden bevrijd werd, samen te
komen in een bijeenkomst van bezinning onder de titel: “één uur vrede“.
Daartoe wordt hierbij iedereen uitgenodigd.
Vertegenwoordigers van de vijf grote godsdiensten en van het Humanistisch
Verbond hebben enthousiast gereageerd op de uitnodiging hieraan een bijdrage
te leveren. De initiatiefnemers zijn zeer verheugd dat deze samenwerking
mogelijk is, want vrede doe je samen, door je te verheugen over overeenkomsten en door samen te werken.
In de bijeenkomst zullen de koren van ESK en Leerhuis & Liturgie Brabant en
SOVE gezamenlijk zingen.
Wij hopen dat een ieder deze uitnodiging met inzet van alle middelen in de regio
zal willen verspreiden. Deze mail kan daartoe natuurlijk gemakkelijk worden
doorgestuurd. Wanneer u bijdrages levert aan websites of periodieken, dan kunt
u daartoe de pdf bijlage gebruiken. En natuurlijk: hoort, zegt het voort! Bij
voorbaat hartelijk dank!
Plaats en tijd:
Zaterdag 20 september 2014 om 20.00 uur in de ESK kapel,
Kanaalstraat 6 in Eindhoven.
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN
Spiritijnse spiritualiteit: Missie veraf en dichtbij

Inleider: Frans Timmermans, pater van de H. Geest. De paters van de Heilige Geest hebben als
missionarissen jaren gewerkt in Afrika, de zogenaamde missielanden. Wat kunnen zij, na de
ontwikkelingen van de laatste tientallen jaren, betekenen voor de samenleving in Nederland.
Woensdag 17 september, 19.30u-21.30u. Plaats: Groene Zaal, Klooster Mariënhage. Kosten: alleen
voor consumpties. Opgave niet nodig.
Informatie: Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl of 0497-572804.

Open avond: 'Historisch Mariënhage'

Het eerste gedeelte van deze avond gaat over de bouw van het klooster in de 15de eeuw aan de
hand van oude kaarten en opgravingen uit 2007. In het tweede gedeelte van de avond wordt verteld
wat de Augustijnen in de 20ste eeuw verbouwd hebben aan Mariënhage en wat hun activiteiten zijn.
Presentatie: drs. Ingrid Neer Bruggink. Woensdag 24 september, Tijd: 19.30u-22.00u. Plaats:
Klooster Mariënhage. Opgave niet nodig. Geen kosten.
Informatie: Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804.

Lezing: In navolging van de Moderne Devotie'

De Moderne Devotie, een hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen, is actueler dan ooit. Wat
maakt dat juist deze beweging in onze tijd een revival beleeft? Inleider: Mink de Vries. Hij heeft
o.a. 'De Navolging van Christus van Thomas a Kempis hertaald naar de taal van deze tijd.
Tijd: woensdagavond 1 oktober, 19.30u.-21.30u. Plaats: Klooster Mariënhage. Kosten: € 7,- te
voldoen bij aankomst.
Informatie: Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl of 0497-572804.

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Franciscus vond juist in de geschapen wereld
( in Gods vrije natuur) God. We hoeven God niet zover te zoeken als we doorgaans denken.
Datum: 5 september 2014 en 3 oktober 2014. 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 uit de Franciscaanse traditie.
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.0402448611 en Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl of 0497-572804.

Wies Kleene
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