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"Niet slechts in heilige verpozing zult gij uw tijd doorbrengen, doch eerst en vooral in geboden
bemoeiing met de mensen, want wie het Hogere heeft leren kennen kan niet anders dan het lagere
dienen"
Met deze woorden van Sint Augustinus, kerkvader en stichter van de Orde van de Augustijnen, gaf hij
de richting aan waarin de orde zich zou moeten profileren.
Een orde die naar buiten, op de maatschappij georiënteerd zou moeten zijn, betrokken bij en
dienstbaar aan de omgeving waarvan zij deel zou uitmaken.
Vandaag, bij het afscheid van dit geestelijk centrum dat de Paterskerk voor de Eindhovense
Augustijnen steeds is geweest, is het gepast de vraag te stellen of de Eindhovense Augustijnen in
verleden en heden de regel van Augustinus in Eindhoven en omgeving hebben waargemaakt.
De Augustijnen hebben hier in Eindhoven en omgeving allereerst bekendheid gekregen en naam
gemaakt als orde die met hoogstaand onderwijs een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
educatie en vorming van talloze leerlingen uit Eindhoven en verre omgeving.
Het gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat had in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een
lerarenbestand dat voor een groot gedeelte uit paters bestond met een academische opleiding.
Ook in Haarlem en Venlo hadden de Augustijnen scholen met een grote faam.
Ook bij het technisch onderwijs waren de Augustijnen betrokken waar zij vele jaren de overdracht
van geestelijke en morele waarden aan jeugdigen van deze scholen verzorgden.
Hulp en ondersteuning in nood boden de Augustijnen vooral direct na het einde van de Tweede
Wereldoorlog toen veel ontheemden, terugkerend uit Duitse Arbeitslager of anderszins op drift
geraakt, in Eindhoven hun toevlucht zochten.
Het was de Augustijn pater Francissen die in deze chaotische tijd het initiatief nam om voor deze
veelal dak- en thuislozen een bad- bed- en broodvoorziening te realiseren in een behuizing op het
Stratumseind.
Met veel vrijwillige steun van meerdere Eindhovenaren werd dit veelomvattend initiatief
organisatorisch en financieel vormgegeven in de oprichting van de Stichting Thomas van Villanova.
In korte tijd moest voor deze voorziening behoorlijk wat kapitaal vergaard worden in het op dat
moment door de oorlog zwaar getroffen en berooide Eindhoven. Meerdere Augustijnen beklommen
de preekstoelen in de Eindhovense parochiekerken om met bedelpreken daarvoor het benodigde
geld in te zamelen.
De ouderen onder ons kunnen zich in dit verband wellicht nog herinneren dat met name pater Goof
Mijnsbergen met een bakfiets de stad rondfietste om oud papier op te halen of draaiend aan een
orgel in de binnenstad collecteerde voor de zorg aan deze thuislozen, daarmede in persoon met de
daaraan verbonden priesterlijke uitstraling de noodzaak van deze zorg present te stellen en aan
iedereen aan te bevelen.
In de loop der jaren ontstonden uit dit initiatief het Labrehuis voor thuisloze mannen; het Ritahuis
voor thuisloze vrouwen en kinderen; de Kabouterberg een dagopvang voor kinderen met sociale en

achterstandsproblemen en de Kornier voor de huisvesting en hulp aan personen met een
psychiatrische achtergrond.
Dit alles in een periode dat de overheid daarvoor nog geen of onvoldoende dekking gaf voor deze
investeringen en de exploitatie daarvan.
Een geweldig impuls om dat alles toch gerealiseerd te krijgen was daarbij de nalatenschap van een
bekende Eindhovenaar, bestuurslid van de stichting, die kinderloos overleed en de aandelen van zijn
twee bloeiende bedrijven vermaakte aan Thomas.
Wij kunnen dan ook constateren dat de Augustijnen met de door hen opgerichte stichting Thomas
van Villanova aan de opbouw van een sociaal maatschappelijke infrastructuur in Eindhoven een grote
bijdrage hebben geleverd. Tot op de dag van vandaag draagt Thomas met belangrijke en substantiële
bedragen verder bij aan leniging van noden in stad en omgeving.
Op aanvragen van maatschappelijke organisaties worden deze ter beschikking gesteld onder meer
om dakloosheid van gezinnen te voorkomen en voor het bestrijden van armoede.
De Eindhovense gemeenschap kan dan ook in grote dankbaarheid aan de verschillende generaties
Augustijnen die hier werkzaam zijn geweest, ervan getuigen dat zij ten volle hebben waargemaakt de
door St. Augustinus aangegeven weg niet in heilige verpozing alléén het heil te zoeken maar eerst en
vooral door de geboden bemoeiing met de mensen.
Voor mij, die gedurende 35 jaar leiding mocht geven aan Stichting Thomas van Villanova, is het een
aan mijzelf opgelegde verplichting om namens U allen van deze grote dankbaarheid aan de
Eindhovense Augustijnen hier vandaag te getuigen.
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