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Inleiding:  
 

Voor u ligt het tweeënzeventigste nummer van Open Vensters.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN. De foto’s van het 
Augustinusfeest zijn gemaakt door Evert Jan van der Werf.  
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 
tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij wanneer u 
hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie 
stuurt zodat die bij Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden! 
Veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Augustijnen Sydney. Foto: Jan Martijn van der Werf.  
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
 
…..Dit hier is het huis van onze gebeden,  
het huis van God zijn wijzelf.  
Als wijzelf het huis van God zijn, worden wij in deze tijd gebouwd  
om aan het einde der tijden te worden ingewijd.  
Het gebouw, of liever het bouwen zelf betekent zware inspanning, 
de inwijding betekent groot feest.  
Wat hier gebeurde toen dit gebouw verrees, gebeurt ook nu 
wanneer gelovigen in Christus bijeenkomen.  
Want door hun geloof worden zij als bouwmateriaal,  
hout en stenen, uit bossen en bergen.  
En dan worden zij onderwezen in het geloof en gedoopt en gevormd.  
Het is alsof ze door timmerlui en metselaars worden bewerkt en 
rechtgemaakt en bijgeschaafd.  
Toch kunnen ze het huis van de Heer alleen maar bouwen  
als ze het met liefde in elkaar zetten.  
Wanneer de balken en stenen zich niet hechten in de voorgeschreven 
volgorde, wanneer ze zich niet vreedzaam verbinden  
en zich niet liefdevol aan elkaar hechten, dan zou niemand daar 
naar binnen gaan. Inderdaad, als je ziet dat in een bouwwerk  
de stenen en balken zich goed hechten, ga je met een veilig gevoel 
naar binnen en ben je niet bang dat het instort.  
Omdat Christus de Heer naar binnen wilde en in ons wilde wonen, 
zei Hij alsof Hij aan het bouwen was:  
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.  
Ik geef jullie een nieuw gebod… Jazeker, jullie waren oud,  
jullie waren nog geen huis voor Mij aan het bouwen,  
jullie lagen in je eigen bouwval.  
Dus om bevrijd te worden uit die oude bouwval van jullie  
moeten jullie elkaar liefhebben.”  
Let op, lieve mensen, dat huis is nog steeds in aanbouw  
over de hele wereld, zoals is voorzegd en beloofd….  

Uit: Sermo 336, Huis van Barmhartigheid 
 
Boekpresentatie Huis van barmhartigheid: Datum, tijd: 29 september 2018, 10.00 uur, 
Locatie: Auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht 
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BOEKBESPREKING 
Heilige strijd. Het verlangen naar 
veiligheid en het einde van het kwaad / 
Beatrice de Graaf. Boekencentrum 
Utrecht. Bij dit boek hoort ook een 
themawebsite  met verhalen en materiaal 
om dit onderwerp te bespreken.   
Dit jaar is het thema van de vredesweek 
'Generaties voor vrede'. Er blijkt een 
generatiekloof te zijn tussen ouderen en 
jongeren in het denken over vrede en 
veiligheid. In de Domkerk in Utrecht, een 
van de ambassades van de vrede, werd op 
18 september de vredesweeklezing 

gehouden. Twee sprekers gaven het publiek inzicht in hoe wij zelf 
(onbewust) onderdeel van het kwaad zijn en hoe we dat zelf kunnen 
bestrijden. Hieronder een impressie van de eerste lezing: geen 
boekbespreking dus, wel een aanbeveling voor dit boek dat ze 
schreef in samenwerking met de PKN.  
  Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis van de 
Internationale Betrekkingen en terrorisme-expert, vraagt jongeren 
regelmatig hoe het staat met hun visie op veiligheid. Uit haar 
onderzoek blijkt dat jongeren zich meer bedreigd voelen dan 
ouderen; bijna de helft van de jongeren (18-25 jaar) vreest dat er in 
Nederland tijdens hun leven een oorlog uitbreekt. In hun denken 
over het kwaad dat bestreden moet worden, zijn ze ook veel 
radicaler. Zo zijn jongeren in veel grotere getale vóór de doodstraf. 
Tegelijkertijd is de kans dat je in Nederland door een misdrijf om het 
leven komt heel klein.  
  Wat moeten we met dat kwaad? Wat is kwaad? Augustinus 
definieerde kwaad als de afwezigheid van het goede en 
introduceerde de erfzonde als verklaring waarom wij mensen zo op 
onszelf gericht zijn in plaats van op God onze Verlosser. Sinds het 
verlichtingsdenken (de mens is vrij en van nature goed) is God, het 
Goede, in het denken over het kwaad naar de achtergrond 
verdwenen. Tot na de Tweede Wereldoorlog werd er bij catastrofes, 
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crisis, oorlog, aanslagen, pijn en lijden ook veel over God gesproken. 
Tegenwoordig is er nauwelijks reflectie (denk aan 9/11), laat staan 
religieuze reflectie, want kwaad moet onmiddellijk worden 
vergolden: we zoeken bij dreiging een krachtige leider en een 
zondebok (het zijn de migranten, de salafisten etc) en doen dan snel 
het raam dicht om verdere inzichten buiten te houden. Behalve 
vergelding komen er ook allerlei uitsluitingsmechanismen op gang 
om (toekomstig) kwaad te neutraliseren. Het uitdijende 
risicomanagement gericht op de beheersing van allerlei onvoorziene 
omstandigheden is onderdeel van ons veiligheidsbeleid, maar lijkt 
eerder onze angst en onzekerheid te vergroten. We kunnen niet 
steeds zwaarder straffen, meer risicoprofielen toevoegen waardoor 
we een hele groep voor eeuwig uitsluiten van leven.  
   Iedereen verlangt naar vrede, rust, veiligheid en recht. Waar 
is de ruimte waar we ons veilig voelen? Voor de een is dat zijn 
geboortegrond waar hij een gelukkige jeugd heeft gehad, voor de 
ander een IP-adres. Het Heimatsdenken maakt opgang, terwijl het 
niet zozeer om Heimat gaat maar om heimwee, verlangen naar 
vrede. De toekomst kan niet worden gekend, maar voor gelovigen is 
ze wel in God handen. Op aarde kan al het kwaad niet worden 
uitgebannen, maar er is wel verlossing. Het staat vast dat er een 
einde komt aan het kwaad. Vanuit het geloof in de opstanding is 
kwaad te bestrijden. De reactie van de Koptische christenen in 
Egypte na de aanslagen was opmerkelijk: in de lijdensweek hielden 
zij een processie voor hun gevallen zusters en broeders. Zij 
noemden hun namen en droegen een houten kruis mee. Ze zochten 
de media op, ze hadden openlijk kritiek op de regering maar ze 
beleden ook openlijk hun geloof. Zij vierden een liturgie van de 
hoop en niet een liturgie van de angst.  
  In het boek legt De Graaf met Bijbelpassages uit dat alleen 
God de enige Heilige Strijd kan voeren en dat God met ons strijdt. 
Tijdens de lezing stond vooral de strijd tegen het kwaad in onszelf 
centraal en daarin volgt ze Augustinus' mensbeeld van de gebroken 
mens die genade nodig heeft. In De strijd van een christen (De 
agone christiano) demoniseert Augustinus het wrede handelen van 
de rondtrekkende bendes (de circumcelliones) niet; hij wijst naar 
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een weg van omkeer en roept op tot eenheid en liefde – waar de 
circumcelliones juist geen boodschap aan hebben. Augustinus en de 
theoloog Niebuhr halen de Bijbel aan (Mat.10:16) met 'Wees zo 
voorzichtig als slangen en zo oprecht als duiven'. De maakbaarheid 
van de mens en samenleving bestaat niet. Het kwaad kunnen we 
hier nog niet uitbannen –we hebben bescherming nodig, desnoods 
met geweld – maar mensen gedijen toch het beste in een open en 
rechtvaardige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit. Stel de 
ruimte waar je bent in het teken van vrede. Het Heimatsdenken 
begint met elkaar de hand te reiken, samen te gedenken, samen 
maaltijden te houden, samen een liturgie van hoop te vieren.  

Ingrid van Neer-Bruggink 
 
FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

 Velen geven uitwendig,  
maar niet van binnenuit  
Geven om van binnenuit je hart te geven, en 
dan maakt het niet uit of je iets ‘stoffelijks’ of 
iets ‘niet stoffelijks’ geeft. Het zijn regels op 
pag 129 uit Het huis op de rots die ons wel 
even flink aan het denken hebben gezet. 
Geven is toch altijd goed? Nee, zegt 
Augustinus, goed is het pas wanneer het 
vanuit een ‘zuiver hart’ gegeven wordt. Dus 
wanneer het zonder enig gevoel van iets 
ervoor terug ontvangen gegeven wordt.  

Geen koninklijke onderscheiding, geen Waalspeld, geen 
parochiepenning, zelfs niet: ‘wat goed van je dat je… ‘  
Oeps, dat is wel een item om op de kluiven…  
We gaan door met Het huis op de rots… 

Bettineke van der Werf 
 
 



9 
 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Op 23 augustus hebben we tijdens de vergadering 
de FAN-dag van 27 oktober in de steigers gezet; 
we hebben onze deelname aan de 
ontmoetingsdag voor lekenbewegingen in Den 
Bosch op 8 september voorbereid en eveneens de 
deelname op maandag 15 oktober in de Abdij van 

Berne. Als laatste bespraken we de uitnodiging van het generalaat 
OSA voor het vierde congres voor lekenaugustijnen in Rome, van  
19-26 juni 2019. Allemaal prachtige kansen om elkaar te inspireren.  
  Eerlijk gezegd verheug ik me al weken op onze 'San 
Gimignano'-ontmoetingsdag in Lindenholt op 27 oktober. We weten 
niet met welke voornemens prior Brian Lowery destijds begon aan 
zijn augustijnse missie in San Gimignano, maar inmiddels is het 
klooster opgeknapt en worden er gasten uit de hele wereld 
ontvangen. De augustijnen, het klooster en de Sant' Agostino doen 
volop mee in San Gimignano. Een aantal keren waren daar jongeren 
uit Lindenholt te gast. In het kader van een spirituele week werkten 
ze aan het achterstallig onderhoud van het klooster en kennelijk 
deed het klooster ook iets met hen. Want hoe anders kan het 
brandend hart van Augustinus en de augustijnse spiritualiteit ook 
nog thuis en in Lindenholt voelbaar zijn? Ik heb al zoveel mooie 
verhalen gehoord over San Gimignano en Lindenholt! Is zo'n week 
ook iets voor andere jongeren uit Nijmegen (en daarbuiten)?  
  Inmiddels kunnen we terugkijken op een interessante dag 
voor lekenbewegingen, georganiseerd door De Levensboom op  
8 september. De aanwezigen (voor de FAN Hans Walkate, Lode 
Caes, Annemieke Pacilly, Ingrid van Neer) hebben gesproken over 
vorming (het groeitraject, de leergang), regiogroepen en verdieping, 
jaarthema's, verschillende vormen van ontmoeting en de 
gerichtheid naar buiten. De uitwisseling van 'wij doen het zo en 
jullie?' geeft nieuwe inzichten en mogelijke verbeterpunten. Een 
wellicht vergelijkbare dag voor ordes en de lekengroeperingen 
rondom hen wordt georganiseerd door het bisdom Den Bosch op 15 
oktober. 
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  En dan het congres in Rome waarvoor ieder van ons wordt 
uitgenodigd. Het vorige congres was in 2012. Waarschijnlijk komt er 
nu een andere groep leken. Het feit dat je mensen ontmoet die 
wereldwijd allemaal door Augustinus worden geïnspireerd, geeft je 
een enorme boost, vertelde Lode die er in 2012 bij was. Er waren 
drie taalgroepen: Italiaans, Spaans en Engels. In de Spaanstalige 
groep zaten de meeste jongeren. De ouderen kwamen vooral uit 
Europa. Er worden contacten gelegd en zo zijn enige FAN-leden later 
bijv. op bezoek gegaan bij de Clare Priory in het Verenigd Koninkrijk. 
Het thema is 'De vreugde van het evangelie delen': dat is hard nodig 
in deze wereld waarin het religieuze denken en hun kerken dreigen 
te verdwijnen terwijl ze de boodschappers van het goede nieuws 
moeten zijn. Wat kan onze boodschap op het 
congres zijn?  
  Bij alle vreugde is er ook verdriet: op 11 
september overleed Laura van Klinken- de Laat 
(van de familiagroep Werkhoven), echtgenote 
van Leo. Laura en Leo waren al bijna 75 samen. 
We zagen ze ook altijd samen en eensgezind 
door het leven gaan, optimistisch gestemd 
ondanks tegenslagen. We wensen Leo kracht 
en geloof om het verdriet te dragen.   

Namens het bestuur FAN, Ingrid van Neer-Bruggink. 
 

CONTRIBUTIE 
LID WORDEN VAN DE FAN? Lidmaatschapsbedrag voor 2018 € 55,00  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 
‘lidmaatschap FAN 2018’. Lid worden kan via een groep. Mocht de 
contributie een  probleem zijn, neem dan contact  op met Hans 
Simis, penningmeester FAN. Lidmaatschap is inclusief Open 
Vensters.  

ABONNEE VAN OPEN VENSTERS? 
Het abonnementsbedrag voor Open Vensters 2018 
is € 10,00 IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. 
FAN, onder vermelding van ‘abonnement Open 
Vensters 2018’   
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FANDAG UITNODIGING  
De Vereniging Familia Augustiniana Nederland 
nodigt haar leden en belangstellenden  
uit voor haar Ontmoetingsdag  
op zaterdag 27 oktober 2018  
bij de familia Lindenholt in de Agneskerk  
St. Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen  
 
spreker: Brian Lowery o.s.a. 
 

De uitnodiging en de indeling van de dag volgt nog.  
 
 
AUGUSTINUS ONDERWEG 

  
De vier kerkvaders: Dom van Keulen  foto: Gerard Dietvorst 



12 
 

TERUGBLIK AUGUSTINUSFEEST  28  AUGUSTUS  2018 
 
In de viering gingen provinciaal pater 
Piet Stikkenbroek, pater Martijn 
Schrama (Fraterniteit) en pater Wim 
Sleddens (Familia) voor.   

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
Muzikaal onthaal 
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STUDIEDAGEN 
Lezing Augustijns Verband  
Augustinus, onze autonomie en de actualiteit 
Vrijdagmiddag 9 november 2018  van 12 tot 17 uur 
Boskapel Nijmegen 
 
'Autonomie' lijkt een van de kernbegrippen van het moderne 
zelfverstaan. Zelfs degenen die twijfelen aan het bestaan van een 
vrije wil, claimen het recht op zelfbeschikking en willen in hun 
autonomie gerespecteerd worden. Augustinus is degene die deze 
wil 'ontdekt' – als oplossing voor het probleem van het kwaad. Vóór 
hem, in het Griekse denken, was er eigenlijk nog geen plaats voor 
ons moderne begrip van de autonome wil. In zijn meesterlijke 
autobiografische analyse maakt Augustinus bovendien duidelijk hoe 
die autonome wil ons soms juist machteloos maakt. In het 
vermogen van de wil blijken grootheid en gebrekkigheid, macht en 
machteloosheid  van de mens verbonden op een intrigerende 
manier. Actuele discussies, zoals bijvoorbeeld over een mogelijk 
wetsvoorstel 'voltooid leven', kunnen verrijkt worden met de 
inzichten van Augustinus. 
Spreker: Paul van Tongeren,  emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek 
van de Radboud Universiteit Nijmegen en van het Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven.  
Programma 
12.00 uur   Ontvangst met een broodje 
12.45 uur   Opening 
13.00 uur   Lezing door Paul van Tongeren 
    Muzikaal intermezzo  
14.15    Theepauze 
14.45 uur   Nagesprek 
     Muzikaal intermezzo 
15.20 uur Één jaar na de oprichting van het Augustijns verband:  
                   terugblik en blik op de toekomst! 
16.00 uur    Viering 
16.30 uur    Borrel 
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Aanmelding via  augustijnsverband@gmail.com.  
Het richtbedrag voor deze dag is € 20,00 (bijdrage naar vermogen); 
betaling kan bij binnenkomst.  
Nadere informatie bij: Annemieke Pacilly 
 
Studie-en ontmoetingsdag Heverlee, België 17 november2018 
Beste vrienden, 
Onze 32e studie-en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 
17 november2018, van 10u tot 16u. En we keren terug naar onze 
thuisbasis dit jaar, naar Heverlee in de parochiezaal naast het 
klooster in de Pakenstraat 65. 
Het thema van deze dag is:  
Genade, een ouderwets concept of leven gevende realiteit? 
Met Augustinus op zoek naar sporen van 
genade in onze tijd. We hebben vier 
sprekers gevonden die het thema zullen 
uitdiepen: Trees Versteegen deed 
onderzoek naar genade in de ervaringen 
van katholieke vrouwen en schreef er ook 
een boek over, daar zal ze over komen 
vertellen. Onze eigen Anthony Dupont 
komt de opvattingen over genade bij 
Augustinus uit de doeken doen. Hans 
Geybels zal spreken over genade in de 
kunst. Bart de Bakker werkt als pastor bij 
oudere patiënten bij de broeders 
Alexianen en laat zijn licht schijnen over 
hoe genade daar aan bod komt. 
De kostprijs van deze studiedag is € 35,00.Dit is inclusief de 
koffiepauzes, het middagmaal en de publicatie met teksten van de 
sprekers van dit jaar, zoals u van ons gewend bent. Het is, zoals 
steeds, mogelijk extra exemplaren van onze publicatie aan te kopen 
tijdens de koffiepauzes op de dag zelf, evenals boekjes van 
voorgaande jaren en andere publicaties van het Augustijns 
Historisch Instituut te Heverlee en het Augustijns Instituut te 
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Eindhoven. Wij hopen van harte U op 17 november te mogen 
begroeten.  
Een augustijnse groet van de werkgroep Augustinusdag!  
Bernard Bruning, o.s.a, Martin Davakan, o.s.a, Anthony Dupont, 
medewerker, AHI Anneke Goovaerts, medewerkster  
Agenda van de dag:  
09u45: Verwelkoming, koffie  
10u00: Trees Versteegen – Ervaringen van katholieke vrouwen 
ingebracht in een theologie van genade, met een knipoog naar de 
gratia cooperans. 
10u45: Korte koffiepauze 
11u00: Anthony Dupont – Alles gratis? Augustinus’ uitdagend 
denken over genade. 
11u45: Pauze met boekenstand in kerk 
12u15: Middagmaal in parochiezaal 
13u30: Hans Geybels – Genade via kunst? 
14u15: Korte koffiepauze 
14u30: Bart de Bakker – Amazing Grace. Verborgen genade in tijden 
van psychische kwetsbaarheid. 
15u15: Afsluiting en aansluitend Gebedsviering in de kerk  
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 9 november 2018. 
Voor de inschrijving dient u twee stappen te ondernemen: 
(1) u stuurt een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be met 
uw naam en het aantal deelnemers en  
(2) u schrijft het verschuldigde bedrag (€35,- maal het aantal 
deelnemers) over op rekeningnummer BE52 4220 0845 3109 van 
Paters Augustijnen vzw. U vermeldt in de mededeling 
Augustinusdag2018. Zonder deze vermelding vinden wij uw 
inschrijving niet  terug. De betaling geldt als definitieve inschrijving. 
Als u graag wat hulp hebt bij de inschrijving, stuur dan een mail 
naar  Anneke Goovaerts.  
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Het vierde internationale congres voor lekenaugustijnen  
Familia Augustiniana Nederland 
Beste familialeden,  
We worden uitgenodigd voor het vierde internationale congres voor 
lekenaugustijnen dat gehouden zal worden in juni 2019 aan de rand 
van Rome.  In de onderstaande brief van het Generalaat OSA die 
door het provincialaat van de NL-OSA is doorgestuurd, lees je de 
aankondiging, het thema, de locatie en de kosten.  
Dan heb je alvast enig idee en kun je de datum in je agenda 
reserveren. In het bestuur en in de familiagroepen gaan we de 
deelname aan het congres voorbereiden.  

Ingrid van Neer 
 

Rome, July 25, 2018   
 
Dear brother superiors,  
directors and members of lay groups and 
Augustinian fraternities. 
The International Commission of Laity of the 
Order met in Assembly with the lay delegates in 

Rome to, among other things, plan the  
IV Encounter of the Augustinian Laity,  
which will be held outside of Rome between June 19 and 25, 2019. 
The motto of the meeting will be:  
"SHARING THE JOY OF THE GOSPEL".  
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We wanted to be in tune with the emphasis that the Holy Father 
proposes to every process of discipleship: joy. Likewise, we desire 
communion and sharing, very important elements of the 
Augustinian discipleship, to be present and guide our congress. 
 Those who are invited to participate in the meeting are those laity 
who share and live Augustinian spirituality with the different 
religious communities of the Order, those who participate in our 
pastoral works and services, those who are members of the 
Augustinian fraternities and the religious who accompany them. 

The congress will be held 
in Sacrofano, in the 
center of spirituality 
Fratema Domus, Via 
Sacrofanesse, 25. 
Accommodation will be 
in double and single 
rooms. The cost of 

participation is 600 euros in a double room (additional supplement 
of 100 euros for a single room). The participation fee includes from 
June 19 beginning with dinner until June 25, ending with breakfast, 
(except the lunch of the 23 that will be during a free time in Rome), 
transfer (round trip) from the house of retreats to the city Rome on 
the day of the tour. 
Soon we will have available further details of the program. Any 
further communication and inscriptions, please contact Fr. Patricio 
Villalba at pvillalba@osacuria.org The inscriptions will be made 
through the religious advisers of the Augustinian groups, as well as 
the lay coordinators in the different continents. These will begin on 
September 19, 2018 and end on February 19, 2019. 
We ask the major superiors to send this convocation letter to the 
different lay groups in each circumscription, as well as to promote 
and facilitate the participation in the meeting. 
Fraternally 
Fr. Patricio Villalba, OSA 
PRESIDENT COMMISSION FOR THE LAITY 
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VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.00 u  (tijd is gewijzigd!) 
Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  
   Meditatief morgengebed Lindenholt 

 
Augustijnse websites: 
Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 
Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 

Julia van Wel 
 
Dear all , 
Thought you may be interested in this link. 
The Augustinians in England and Scotland have revamped their 
website and their lent online is a day by day thought / short homily 
from one of the friars. Enjoy. Of one heart.......Gwen Harding 
https://www.theaugustinians.org/lent-online 

 
STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  
bankrekening: 12.66.22.477  
IBAN: NL55RABO0126622477,  
BIC: RABONL2U Rabobank,  
t.n.v. Stichting OSA International NL  
te Eindhoven.  
 

AUGUSTIJNSE AGENDA 
 
 27  oktober 2018 FANdag Lindenholt  

9 november 2018 AV Boskapel, Nijmegen 
17 november 2018 AHI Heverlee, België 

 


