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Uit een tijdschrift van de zusters o.s.a uit
Hilversum  (maart 1984 50e jaargang).

Inleiding:

Voor u ligt het tiende nummer van Open Vensters. 
Het nummer is wat later dan aangekondigd, omdat we gewacht
hebben op het verslag van de commissie die het lekencongres
in 2006 voorbereid in Rome. 
De tijd van ‘op stap gaan’, ‘erop uit trekken’ komt weer in
zicht. Wanneer u een mooi schilderij of beeld van Augustinus
tegenkomt, zouden wij het erg fijn vinden wanneer u dat met
de lezers van Open Vensters zou willen delen. 
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de tiende
Rondzendbrief. 

Wim Sleddens, Eric Luijten, Bettineke van der Werf. 
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AUGUSTINUS ZEGT ..

In de vorige aflevering werd onder deze rubriek een tekst afgedrukt
uit Augustinus’ geschriftje ‘Het werk van monniken’; in deze
aflevering een tekst uit hetzelfde boekje. Augustinus geeft de
zogenaamde zwerfmonniken de nodige vegen uit de pan. Hij
waarschuwt de gewetensvolle religieus zich niet door hun
quasi-heiligheid te laten misleiden.

Dienaren van God, soldaten van Christus, hebt u zo weinig kijk op de
hinderlagen van de sluwe vijand? Hij verlangt uw goede faam, de
goede geur van Christus, op allerlei manieren met zijn stank te doen
vergeten, zodat goede mensen niet zeggen: “Wij zullen achter de geur
van uw oliën aansnellen” (Hooglied 1,3); en op die manier aan zijn
strikken ontkomen. Daarom heeft hij ook zoveel huichelaars overal
verspreid, die gekleed als monniken de provincies rondtrekken,
zonder opdracht, zonder vaste verblijfplaats; nergens blijven ze lang,
nergens wonen ze. Er zijn er bij die botten van martelaren verkopen
(als het al martelaren zijn), anderen maken hun kwasten en
gebedsriemen groot (Mt 23,5). Weer anderen liegen dat ze gehoord
hebben dat ouders of bloedverwanten ergens in een bepaalde
landstreek leven en dat zij naar hen op weg zijn. En allemaal vragen
ze, ja, eisen ze een vergoeding voor hun lucratieve armoede ofwel een
beloning voor hun gespeelde heiligheid. Intussen wordt overal waar ze
bij hun wandaden worden betrapt, of waar die wandaden op enigerlei
wijze bekend raken, onder de algemene benaming ‘monniken’ uw
levensideaal belasterd. Dat goede, heilige levensideaal, dat wij in
Christus’ naam, zoals in andere landen, ook in Africa graag zien
ontplooien.

 Helemaal op het eind van het boekje heeft Augustinus er een
appendix aan vastgeknoopt. Zijn woorden zijn bedoeld voor de
getrouwe religieus. Opnieuw vermaant hij deze; in dit geval om niet
zomaar tegen het gebod van de apostel Paulus in te gaan en het haar
te laten groeien in de mening dat het een teken van buitengewone
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heiligheid zou zijn. Augustinus is fel gekant tegen het slag
zwerfmonniken dat zich ook nog eens beroemt op lange haren. De
Romeinen gaven de voorkeur aan een  kortgeknipt kapsel, en bij de
monniken was het gewoonte het hoofd helemaal kaal te scheren.

Wat is de zin ervan, luidt mijn
vraag, om zo openlijk in strijd
met de regels van de apostel
lang haar te dragen? Moet
iedereen soms zo stilzitten dat
zelfs kappers niet mogen
werken? Of is het een soort
angst – gezien hun bewering
dat ze de vogels van het
evangelie nadoen – dat ze hun
veren kwijtraken en niet meer
kunnen vliegen?
Ik wil hier niet méér inbrengen tegen deze fout, met het oog op
bepaalde broeders met lang haar, die wij, op dit punt na, in veel of
vrijwel alles hoogachten. Maar hoe meer wij van hen houden in
Christus, des te bezorgder onze vermaning aan hen. Wij hoeven ook
niet te vrezen dat zij in hun nederigheid onze vermaning naast zich
neer zouden leggen. Zelf willen wij ook maar al te graag van zulke
mensen vermaningen krijgen op momenten van twijfel of dwaling.
Hier komt dan onze vermaning aan die heilige mannen: zij moeten
zich niet laten beïnvloeden door de domme redeneringen van
leeghoofden en hen volgen in de fout, terwijl ze verder zo sterk van
hen verschillen.
Die lieden lopen overal te koop met hun huichelarij. Ze zijn bang dat
heiligheid met kort haar lager wordt geschat dan met lang haar. Ze
willen dat ieder die hen ziet moet denken aan die mannen uit de oude
tijd over wie wij verhalen lezen, zoals Samuel en anderen die hun haar
niet kort lieten knippen (Num 6,5). Maar zij zien het verschil niet
tussen de sluier van de profeten en de ontsluiering van het evangelie
(2 Kor 3,16) ... Door het gezag van de apostel komen die monniken in
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het nauw. Want hij zegt het duidelijk: “Als een man lang haar draagt,
is dat een schande voor hem” (1 Kor 11,14).

Aurelius Augustinus, Het werk van monniken, vertaling Vincent
Hunink en Laurens Baas, inleiding Paul van Geest (Sleutelteksten 26).
Zoetermeer, Meinema, 2002, p.89 en 95. 

BOEKPRESENTATIE 

Drie jaar nadat zijn visie op het gemeenschappelijk leven definitief
was geworden in het Praeceptum, zag Augustinus zich opnieuw
genoodzaakt een fundamentele notie van het kloosterleven uiteen te
zetten. Bepaalde aspecten van de levensordening moest Augustinus 
nog eens verduidelijken. Want rond 400 merkte hij dat grote groepen
monniken in Noord- Afrika het niet nodig vonden om met het werk
van hun handen het dagelijks brood te verdienen. Dat baarde hem
grote zorgen. De opere monachorum (Het werk van monniken) kwam
tot stand omdat hij zich genoodzaakt zag uiteen te zetten dat het voor
monniken te weinig was alleen te bidden en te preken. Het werkje valt
op vanwege de ironie die er in doorklinkt, soms zelfs neigend naar
bijtend sarcasme. Maar ook de inhoud is verrassend. Fundamenteel is
de gedachte dat in de dagindeling ook voor lichamelijke arbeid tijd
behoort te worden ingeruimd. Augustinus vreesde dat anders
onevenwichtigheid en vooral ledigheid
het gevolg zouden zijn. Hij ging ervan uit
dat lichaam en geest in balans dienen te
blijven door een evenwichtige afwisseling
van bidden en werken in het dagelijkse
leven. De monnik ontspant zich in zijn
arbeid, van de geestelijke inspanning.
Bovendien brengen de producten van
handenarbeid inkomsten voort die de
gemeenschap onafhankelijker maken van
de steun van anderen.
De opere monachorum is een opmerkelijk werk, omdat Augustinus er
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ook op indringende wijze in laat zien dat de apostel Paulus voor hem
meer dan alleen maar de leraar was die zijn denken over de menselijke
natuur en de goddelijke genade beïnvloedde. Augustinus toont juist in
dit praktische werkje hoezeer Paulus hem ook heeft geïnspireerd bij
zijn zoektocht naar balans en zijn visie op de arbeid. Het is het enige
werkje dat rond 400 aandacht schenkt aan het probleem van het
levensonderhoud in het monastiek milieu, en dat het grote belang van
de arbeid onder de aandacht brengt. Bovendien is het de enige
verhandeling waarin Augustinus zeer uitvoerig Paulus’ tekst 2 Tess
3,6-12 uitlegt.
Overigens is De opere monachorum niet het enige werk waarin
Augustinus spreekt over de arbeid. In bespiegelingen elders over de
plicht, de waarde en de betekenis van de arbeid voor het menselijk
bestaan benadrukt Augustinus de dubbelheid die de arbeid na de
zondeval kenmerkt. Aan de ene kant zullen mensen in het zweet des
aanschijns hun brood verdienen, aan de andere kant biedt arbeiden de
mens geweldige mogelijkheden tot ontplooiing. In de bewerking van
grond, de aanleg van steden, de bouwkunst, literaire activiteiten,
beeldende kunsten, muziek, in de organisatie en het bestuur van de
kerk en van de staat is de grootheid van de mens waarneembaar. Het
is een kans die de mensen geboden wordt om in arbeid hun talenten
als gaven van God te ontwikkelen en zich zo in hun werken te scharen
bij de schepping die de lof van God verkondigt. Het sacrasme gelijk al
aan het begin van De opere monachorum komt waarschijnlijk voort
uit Augustinus bezorgdheid dat de arbeidsschuwe monniken tornen
aan de mogelijkheid zichzelf door arbeid zinvol te verwerkelijken.

Voor Open Vensters vatte Martijn Schrama een gedeelte samen van
de inleiding op Het werk van monniken, verzorgd door Paul van
Geest.
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FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN 

Terugblik op het jaar 2002/Vooruitblik op 2003

fscheid. Terugkijkend op het afgelopen jaar is dat het eerste dat
bij me opkomt. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan het

overlijden van Dorthy de Rooij. Op één van de donkerste dagen van
het jaar hebben we afscheid van haar moeten nemen. Voor velen van
ons kwam haar overlijden onverwacht. We wisten dat Dorthy ziek
was, maar van de ernst daarvan was slechts een enkeling op de
hoogte. In de gemeenschap rondom de Eindhovense Paterskerk laat
Dorthy een groot gat achter. Niet alleen als organiste heeft ze veel
voor de Paterskerk betekend; ook binnen het convent Mariënhage zal
Dorthy als mens zeer gemist worden. Ook wij als Familia
Augustiniana zullen zonder haar verder moeten. Hoewel Dorthy
vanwege haar vele verplichtingen de Familia-avonden niet zo frequent
bezocht, was ze altijd bijzonder in de gang van zaken geïnteresseerd,
en zeer bij de groep betrokken. We zullen haar missen.
Van een heel andere orde was het afscheid van Martijn Schrama. Zijn
sabbatsjaar te Utrecht bleek zo goed te zijn bevallen, dat hij er voor
heeft gekozen zijn domicilie naar de Domstad te verleggen. Daarmee
is Martijn al de tweede van de drie "founding fathers" van de
Eindhovense Familia, die we naar Utrecht zien vertrekken.
Vanzelfsprekend wensen we Martijn in Utrecht alle goeds toe, maar
zijn verhuizing heeft voor de Eindhovense Familia-groep wel de
nodige gevolgen. Behalve als belangrijke drijvende kracht, zullen we
het nu ook zonder Martijns uitgebreide kennis rondom Augustinus
moeten stellen. Dit is er mede de oorzaak van om met ingang van het
nieuwe jaar de opzet van de Familia-avonden enigszins aan te passen.
Net als voorheen bestaat de avond uit drie gedeelten. We beginnen
met een gezamenlijke maaltijd, maar die is, vergeleken met voorheen,
behoorlijk versoberd. Organisatorisch bleek het moeilijk om steeds
iemand te vinden om (beurtelings) de maaltijd voor te bereiden, en
daarom is besloten dat ieder in de komende maanden zelf een
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lunchpakket meeneemt. Bij het lees/bezinningsgedeelte gaan we niet 
langer in twee groepen uit elkaar, maar gaan we juist als één groep 
verder. Gezien de gemiddelde opkomst (meestal tussen de acht en de 
tien aanwezigen) mag dit niet zo'n probleem opleveren. Bovendien
wordt gepoogd om ook in deze gewijzigde opzet iedereen zo goed
mogelijk aan bod te laten komen. Aan de afsluiting van de avond met
een gebedsdienst is niets veranderd. In de komende maanden zullen
we de vernieuwde opzet evalueren, en daar waar nodig bijstellen.
Vanzelfsprekend zijn ook Familia-leden van buiten de groep van harte
welkom om eens een avond bij te wonen. In dat geval graag tevoren
even bericht, bijvoorbeeld aan Hans van Reisen (tel: 040-2463014). 
In 2003 zijn nog Familia-avonden gepland op 14 maart, 4 april, 16
mei, 6 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november en 19 december. 
Aanvang 18:00 uur, einde meestal rond 21:00 uur.

Luc Habets
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

ls ik een terugblik wil schrijven op het afgelopen jaar, moet ik
eigenlijk beginnen bij de gebeurtenissen van februari jl. Die

zitten me anders toch maar in de weg. Twee leden van onze groep zijn
weliswaar strikt genomen niet vertrokken, maar ze zullen op zijn
minst enige tijd afwezig blijven. Over de problemen met één van hen
wil ik iets meer zeggen, omdat die zich ook uitstrekken buiten onze
eigen groep. We hebben hem moeten vragen zich enige tijd uit de
groep terug te trekken om zichzelf en ons wat tijd te geven om op
adem te komen. Het was een moeilijke beslissing om dit te vragen en
niet iedereen in de groep vindt het een even goed idee. Dat spreekt
vanzelf, ook omdat niet iedereen dezelfde ervaringen met hem heeft.
De vraag komt op of je, als je jezelf familiagroep noemt, iemand wel
zo kunt behandelen. Ikzelf denk dat je ook in een familiagroep een
open oog moet houden voor problemen. Het kan juist harteloos zijn
om die te verzwijgen. Het liefst zouden we, als groep, hem zelf
helpen, maar we hebben moeten inzien dat we dat niet kunnen. Dan
toch doorgaan op de oude voet kan niet. We hebben begrepen dat hij
een goed contact heeft, waar hij veel aan kan hebben, en wensen hem
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het allerbeste. We hopen dat hij deze tijd kan gebruiken om zijn
problemen aan te pakken, zodat er een basis kan groeien voor
een hernieuwd contact.
Alles bij elkaar was het afgelopen jaar een goed jaar. Een
hoogtepunt was voor ons zonder meer de bijeenkomst in

Maarssen tijdens het kapittel van de orde, waar we, net als de groep
van Lindenholt, ons presenteerden aan de orde en de andere groepen
en onze erkentelijkheid aan en betrokkenheid met de orde uitspraken.
Dit was, denk ik, voor iedereen zo'n gebeurtenis die groeit tijdens het
gebeuren zelf. Je hebt er zelf aan gewerkt, anderen hebben er aan
gewerkt en het geheel vormt, onverwacht, toch weer meer dan de som
van de delen. Het was ook een gebeurtenis die de vraag achterliet:
'Wat nu?'
Dat is een uitermate lastige vraag. De bijzonder positieve ervaring in
Maarssen en het stimulerende contact in de groep dagen je al gauw uit
nogal vergaande antwoorden te geven. Waarbij je je praktische,
dagelijkse beperkingen uit het oog verliest. En niet te vergeten: niet
iedereen in de groep is even geïnteresseerd in vergaande antwoorden.
We zijn er nog lang niet uit. Maar in elk geval zijn we druk met samen
praten, samen lachen, rekening met elkaar houden, mooie boeken
lezen, gein maken en serieus zijn, en als we het al eens oneens zijn,
dan toch zonder verbittering en meer als een mespuntje peper in onze
veel algemenere eensgezindheid. Zo, dat mag ook wel gezegd worden
na dat wat moeilijke begin. Ik vind het ook fijn om te zien dat met alle
wisselingen in het ledenbestand de nieuwe leden, die er gelukkig
steeds weer zijn, die draad moeiteloos oppakken. Waar we uitkomen
als we die draad volgen (kunnen we de banden met elkaar, de andere
familiagroepen en/of de orde aanhalen, en hoe dan?) is misschien niet
zo duidelijk, maar we zijn ermee bezig. Terwijl we ons verdiepen in
de Augustijnse spiritualiteit en ons bezinnen op ons geloof.

Karel Peijnenborg

Bijeenkomsten: Boskapel, elke derde woensdag van de maand
FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
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k kreeg het verzoek een stukje te schrijven over onze activiteiten van
de laatste maanden. Deze periode was eigenlijk heel rustig. We waren
elke maand een avond samen om te lezen over Augustinus. We
hadden het boekje:"Augustinus verhaalt zijn bekering." Dat boekje is
nu uit. Elke keer een stukje lezen en erover praten. De ene keer gaat
dat wat dieper dan de andere keer. Maar het is altijd weer de moeite
waard om samen van gedachten te wisselen. Zo was er een stukje
tekst van Augustinus: "Gij waart reeds begonnen mij anders te
maken." Augustinus voelt zich al veranderen, hij voelt zich gedragen.
Hoe is dat met onszelf? De meeste van ons voelen zich gedragen. Het
is als een vlammetje dat de ene keer helderder brandt als de andere
keer, maar eigenlijk niet dooft, ook al denk je zelf soms van wel. Dit
geeft voor velen het gevoel van herkenning. We hebben allemaal een
basis meegekregen (een vlammetje). In de loop van de jaren kan dat
wel eens heel klein zijn en zien we het geloof niet zo zitten. Toch is
het aanwezig om weer aan te wakkeren op een ander tijdstip.
Sommigen noemden dat een keerpunt, een terugkeer. Maar je merkt
ook dat het anders is dan vroeger. De bodem  is er, zoals die ook bij
Augustinus was en door het vertrouwen dat we hebben groeien we en
kunnen we ons niet meer los zien van ons geloof. Het samen op weg
zijn, want dat ervaren we ook, door samen te vieren, samen te praten,
samen open te staan voor anderen. Dat dit alles heel waardevol is
daarover zijn we het samen eens.
Houden we dit dan alleen binnen onze eigen groep of proberen we dit
ook uit te stralen naar buiten toe? Ik denk dat die behoefte er zeker is.
Samen op weg zijn, samen groeien niet alleen in onze eigen
familiagroep, maar ook door het contact met andere familiagroepen en
de Augustijnen. 
Toevallig dat in deze periode ook de brief van de provinciaal, Bob
Bodaar kwam om samen eens na te denken en te praten over de vraag:
"Wat willen wij  en hoe gaan wij samen verder?"
Binnen onze groep zijn we een avond bij elkaar geweest om hierover
te praten en wij kwamen tot de conclusie dat onze verklaring die wij
in april hebben uitgesproken bij het kapittel ook nu nog van kracht
was. Zo zijn we met enkele mensen op 21 februari naar Eindhoven
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gegaan. Daarvan ga  ik nu geen uitgebreid verslag doen want dat zal
wel gebeuren door anderen. Ik kan de sfeer weergeven die er heerste.
Mag ik zeggen die was heel Augustijns (dit is mijn eigen
interpretatie). Eerlijk en open naar elkaar: ieder kreeg de ruimte om
wat te zeggen  en je voelde, ondanks de verschillende gedachten toch
dezelfde tendens: Niet zozeer de gebondenheid met elkaar, wel de
verbondenheid en de kans geven op ontmoeting. Ook deze keer
voelde je dat de spiritualiteit van Augustinus de draagkracht  is 
waarop wij samen verder kunnen. Het was een goede middag.
                                                   Jacqueline Dietvorst- van den Broek. 
Bijeenkomsten: 13 mei,11 juni, 8 juli, Parochiecentrum 

PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

Dorthy de Rooij IN MEMORIAM

Dorthy de Rooij, overleden op 16 december
2002, was vanaf het begin lid van de Familia
Augustiniana Eindhoven. Op onze
bijeenkomsten zagen we haar vrijwel nooit
vanwege haar drukke agenda, maar ze was
vrijwel dagelijks aanwezig in het convent of in
de kerk. 's Morgens na de mis repeteerde ze op
het grote orgel in een soms steenkoude kerk, 's
middags nam ze met een andere musicus het

werk door voor een Concert Spirituel of 's avonds begeleidde ze het
koor in de kapittelzaal. In de gangen van het klooster maakte ze een
praatje, in de postkamer las de kranten, in de keuken nuttigde ze bij
voorkeur staand haar lunch. Niet zelden zat ze te werken in de
kapittelzaal of in de leeszaal van de bibliotheek. Hier had ze haar
vaste tafel met eerst een mechanische schrijfmachine, later een
elektrische en uiteindelijk zelfs een laptop. Met alle naslagwerken
binnen handbereik bereidde ze dan in alle rust zorgvuldig haar
concertprogramma's voor of handelde haar correspondentie af. 
Geregeld was ze een week of lang weekend afwezig voor een
orgelconcert in het buitenland.  Uitermate goed voorbereid en goed
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gedocumenteerd ging ze op reis, een enkele keer ging per vliegtuig,
wat ze evenals computers ondingen vond, meestal per auto: dat paste
volmaakt bij haar diepgevoelde hang naar onafhankelijkheid.
Onafhankelijkheid van anderen, geen afsluiting: altijd bracht ze wel
iets mee voor bij de koffie. Boordevol verhalen keerde ze weer terug.
Maar, als je haar tijdens de pauze geïnteresseerd vroeg hoe haar
concert ontvangen was, welke werken ze had gespeeld, bleef ze altijd
heel bescheiden onder haar succes en vertelde al snel over het orgel,
de kerk, de stad waarin ze had opgetreden.  
Dorthy was een energieke, levendige vrouw. Ze bleef tot het eind toe
geïnteresseerd in de ontwikkelingen van en binnen het convent en het
instituut. Ze had altijd een scherp luisterend oor voor wat een ander te
zeggen had. Een hoogst enkele keer liet ze wat informatie los over
zichzelf: zo bracht de dood van haar moeder haar ertoe om ons een
aandoenlijke glimp te laten opvangen van haar ouderlijk huis, de
laatste gezinsvakantie in Rome en de daarop volgende plotselinge
dood van haar vader. Toen Dorthy aanvoelde dat ze niet meer op haar
best was en kon zijn, koos ze ervoor de anderen daarmee niet "lastig te
vallen". Ze hield de regie zoveel mogelijk in eigen handen. Een echte
soliste en tegelijkertijd een echt lid van de Familia Augustiniana.

Ingrid van Neer, Familia Eindhoven

Teksten van Augustinus in de
Veertigdagentijd en Paastijd
Een kleine brochure met teksten indertijd
(vermoedelijk) uitgetypt voor Werkhoven. In deze
uitgave (kosten €3,= exclusief verzendkosten)
vindt u voor de Veertigdagentijd, en de Paastijd

tot en met Drievuldigheidszondag
een korte tekst van Augustinus. De
brochure is te bestellen bij Bettineke
van der Werf. 
Op bezoek bij Familia

Karel Peijnenborg (familia
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Boskapel )is begin dit jaar op bezoek geweest bij de familia in
Eindhoven. Van de ontmoeting deze foto. Voor de volledigheid:
niet iedereen van de familia Eindhoven was aanwezig. 

Familia en orde 21 februari 2003

Op uitnodiging van Bob Bodaar zijn we op 21 februari met
afvaardigingen van alle familiagroepen en de orde bij elkaar geweest.
Ook uit Werkhoven was er een afvaardiging.  Als belangrijkste
resultaat wordt gezien de opdracht aan een klein groepje, ter plekke
samengesteld, om voorstellen te gaan maken voor hoe verder. 
Vanuit de orde is er geen nieuwe CVB aangewezen. Er is op deze
bijeenkomst gezamenlijk gekozen voor een nieuwe groep die
ondersteuning moet gaan bieden aan alle geledingen.  Nu een ad-hoc
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samengekomen
groepje dus. Straks
(misschien) een
gekozen groep
vanuit alle
geledingen. Dus
geen aparte
structuren voor
leken-augustijnen
en geprofeste-augustijnen, maar een gezamenlijk zoeken, naar een of
andere vorm van paraplu. 
Wetend en naar elkaar uitsprekend dat we in een groot groeiproces
zitten. Geen vrijblijvend groeiproces overigens. We hebben ons
geëngageerd. We komen niet vrijblijvend bij elkaar. In ons samenzijn
en in ons bidden met elkaar zijn we intens op elkaar betrokken
geraakt.  Met als inspiratiebron Augustinus en de augustijnse
spiritualiteit.

Uitgesproken is:
”vanaf elk niveau,
van samen lezen tot
geprofest zijn, moet
er een plek binnen de
‘paraplu’ kunnen zijn
voor wie bezig wil
met Augustinus en
zijn spiritualiteit.” 

We hebben de Ad-Hoc groep (Jan van Swam, Karel Peijnenborg,
Hedy de Groot en Gerard van Hoof) gevraagd om een bijeenkomst,
liefst voor de grote vakantie,  waarop een goed onderbouwd voorstel
besproken zal kunnen worden voor een ‘landelijke’ commissie,
werkgroep, of hoe dit ook genoemd gaat worden, die dienstig is om
ons ‘wij’ zijn te versterken in het heden en naar de toekomst. 

Bettineke van der Werf
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Brian Lowrey op (tegen)bezoek in Lindenholt. 13 -16 maart 2003

Na het werkbezoek van de
jongeren uit Lindenholt in
augustus 2003 kwam Brian
Lowrey, prior van het convent in
San Gimignano op tegen bezoek
in Lindenholt. 

Donderdagavond was er een
ontmoeting met de familia
Lindenholt. De avond werd
afgesloten bij Jan van Swam, waar
gezamenlijk nog wat gedronken
werd. 

Vrijdag en zaterdag waren er
bijeenkomsten met de jongeren.
Brian ging naar aanleiding van
gedeelten uit de Belijdenissen in
gesprek met de jongeren. 
Zondag was er na de viering
gelegenheid voor de ouders van de
jongeren om hem te ontmoeten. ‘s Middags was er nog tijd voor een
wandeling in het vennengebied van Overasselt. 

De jongeren en Brian Lowery
In het weekend van 14, 15 en 16 maart is Father Brian Lowery uit San
Gimignano op bezoek geweest in Nederland, om de jongeren die
afgelopen augustus naar San Gimignano zijn geweest te ontmoeten.
Wim Sleddens en Brian Lowery hebben samen een weekend
voorbereid om met ons te praten over onze ervaringen. Dit hebben ze
gedaan aan de hand van een aantal stukjes uit de Belijdenissen.
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Vrijdagavond zijn we begonnen met het lezen uit de Belijdenissen
over de jeugd van Augustinus en hoe hij liever speelde dan leerde.
Daarna hebben we nog wat gepraat over wat wij in het stuk
herkenden.
Zaterdagmiddag zijn we verder gegaan. Om twee uur begonnen we
met het lied 'We are the World', om daarna het stuk uit de
Belijdenissen te lezen waarin hij schrijft over het boek 'Hortensius'
van Cicero, wat hem zo raakte en veranderde. We moesten een half
uur stil zijn en nadenken wat ons geraakt en veranderde heeft. Dat kon
bijvoorbeeld een boek zijn, een film, een gebeurtenis, of bijvoorbeeld
een persoon. 
Na een korte pauze hebben we nog
een lied gezongen: 'Segenslied aus
Irland' ("Bis wir uns dann
wiedersehen, halte Gott dich fest in
seiner Hand"). Vervolgens hebben we
nog een stuk uit de belijdenissen
gelezen waar Augustinus schrijft over
het verlies van zijn vriend, wat velen
van ons bekend voorkwam, door het
overlijden (in 1999) van Phat, een lid van ons jongerenkoor. Na hier
nog wat over gepraat te hebben, hebben we gezamenlijk nog wat
gegeten.
Zondagochtend hebben we de bijeenkomst afgesloten met een
eucharistieviering, waar Wim Sleddens en Brian Lowery in
voorgingen. Oude tijden herleefden weer even tijdens dit weekend.
Het was een goed en geslaagd weekend. 

Jan Martijn van der Werf

Brian Lowery en de jongeren
"We  must follow this up and go deeper together" was the common
sentiment expressed on the last night at San Gimignano. It had been
ten days of a community and work experience with the Augustinians
by 23 young men and women from the parish of Lindenholt in The
Netherlands. And follow it up we did! Just two weeks ago we all
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gathered at Lindenholt - the young people, Wim Sleddens and Brian
Lowery - and read from the Confessions of St. Augustine. 
Friday evening, March 14: Augustine's canticle
of gratitude to the  Creator after telling of his
early days as a boy (I, 20). 
Saturday afternoon, March 15: his reading of
Cicero's Hortensius at the age of 19 and the
dramatic change that meant in his life (III,4).
We spent some time in silence asking
ourselves what had intervened in our own lives
(a book, a film, a person, an event). Then the
young people shared their experiences with
each other. They came up with some truly deep reflections about
themselves and  questions that they are addressing to life. 
Saturday evening: Augustine's reaction as a youth to the death of his
friend. 
Sunday morning completed the weekend with the celebration of the
Eucharist: The young  people did some of the things they do best, like
singing and producing joy.  At the Mass we had the chance to meet
their parents and so closed the circle that joins the Augustinians and
all these families. 

 Brian Lowery, 2 april 2003 

De jongeren lazen een boekje over het leven van St Augustinus,
waaraan verschillende fragmenten uit de Belijdenissen toegevoegd
waren. 
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Augustinus in Rome

Op bezoek in Rome, wilden we 
naar de kerk van St Agnes buiten
de muren. Kerkend vanuit een
parochiekerk die naar haar
vernoemd is, niet helemaal een
toevallige keuze. Toen we aan
kwamen lopen hoorden we al dat
er een viering aan de gang was.
Met ons niet zo beste Italiaans
bemerkten we dat de viering nog
niet lang bezig was, dus schoven
we aan in een van de banken.
Tijdens een van de wat langere
pauzes keken we even opzij en tot
onze verbazing zagen we een grote
muurschildering van Augustinus.
Bij navraag bleken er aan deze

kerk kanunniken, die de Regel van Augustinus volgden, verbonden te
zijn geweest. 

Evert Jan van der Werf
Commission for the Laity
noot van de redactie. Er was te weinig tijd om dit stuk te vertalen en te controleren
of de vertaling weergeeft wat de bedoeling van de schrijver is. Omdat we u deze
informatie niet willen onthouden, hebben we er voor gekozen de tekst in het engels
af te drukken. We gaan er hierbij van uit dat ieder òf zelf voldoende engels beheerst
òf de mogelijkheid heeft iemand in zijn / haar omgeving te raadplegen. Mochten er
desondanks nog vragen over blijven neem dan alstublieft contact op met de redactie
van Open Vensters

The commission met in Rome on February 25-27, 2003. 
Present were Wim Sleddens (President) and Miguel A. Keller
(Assistants General), Santiago Insunza (CAS), Oswaldo Walker
(CHL), Paul Maloney (AUS), Hilary Tagliaferro (MEL), Gianfranco
Casagrande (ITA) and Paul Graham (ANG). Unfortunately, Francisco
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Galende (PAN) and Robert Dueweke (CHI) were unable to be present
for motives of health and studies, respectively.

On the 25th of February, the Prior General Robert Prevost
presided at the Eucharist and the first working session, at which time
he welcomed the members and highlighted the importance of the laity
in the current ecclesiology.  Subsequently, the president, Wim
Sleddens, recalled as a point of departure the questionnaire completed
by the members of the commission, and he provided the members the
11 June 2000 with the letter of the Prior General Miguel Angel
Orcasitas ("We are a community of brothers who live with the people
of God") and the Guide approved by the 2001 General Chapter ("On
the Way with St. Augustine. Augustinian Lay Fraternities, Spirituality
and Organization") as reference material.

The above mentioned questionnaire was discussed extensively
with a sharing of various experiences and opinions. The following
questions are found in the questionnaire:
1. What importance is given in the groups to the study of the

spirituality of St. Augustine and of our Order?
2. What is the ecclesial and social commitment of these groups?
3. How would you describe the community life of the groups?
4. How is the booklet on the Secular Augustinian Fraternities

approved by the 2001 General Chapter used?
5. How can we involve the laity in the work of the Commission?
6. How are the Fraternities organized in relationship to the

Province?

The fraternal interchange on the first two questions permitted, at the
same time that the richness and diversity of the existing groups was
affirmed, a clarification of the identity of the Commission and its
development over time. From the discussion, there was, as well, a
clarification of how the common and fundamental characteristics in
the life and commitment of the groups could be taken into
consideration.
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Consequently, an initial agreement on some points was arrived at:
1. Within the plurality of existing Augustinian groups, the

commission agrees that their work will give priority to the
AFS (Augustinian Secular Fraternities) officially  recognized
by the Order and with Statutes/stable organization.

2 The spirituality of such Fraternities should be based on two 
fundamental dimensions: 
1) LAY spirituality: not simply an imitation of religious life,
nor from a pre-conciliar ecclesiology, but rather in line with
Vatican II and emphasizing secular characteristics of the lay
vocation and 
2) AUGUSTINIAN spirituality which accepts and wishes to
live the Gospel in and Augustinian manner, from the
fundamental elements of its charism (without entering into the
arguments raised by the experts) and uniting formation in
Augustinian teachings with the practical experience of
community life.

The Commission also accepted unanimously, as an OFFICIAL
GUIDE, the document approved by the Order at the 2001 General
Chapter ("On the Way with St. Augustine").  This guide should be the
basis for an understanding of the physiognomy and the fundamental
elements of the ASFs, a theme that was once again discussed at
length, with comments on the various experiences present in each
country or circumscription:
" traditional groups ("Third Order") - of limited vitality
" mixed communities (religious/laity)
" the Communio Secular Institutes
" officially established ASFs (Augustinian Secular Fraternities),

with their own Statutes, and in some cases with coordination
on the national level

" organized lay groups, still on the way toward constitution as
ASFs

" organized lay groups around various activities (formation,
liturgy, social…), which have not as yet been constituted as
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ASFs, or which may have a certain reluctance to do so
" open groups of "Friends of Augustine".  

Despite the importance of the local context and other concrete
characteristics, it  was emphasized that the FORMATION of the laity
is a priority, which they themselves claim and which frequently is not
attended to by the religious.  Included here is the importance of
developing and providing resources and formative materials, which, in
some cases exist presently and were named.
The Commission commented on the necessity to promote a change of
mentality within the Order as regards the laity and a greater
participation in our life.  With examples of this participation in some
circumscriptions, the members spoke of opening our communities to
the laity (in prayer, chapters, sharing…).  See numbers 10, 363n, and
449b of the Constitutions.

After the rich and open dialogue of the first day, the
Commission dedicated the 26th of February to respond to the request
to review Part I of the Constitutions: to revise the content of numbers
48-49, re-formulating them and offering recommendations which
would assist the revision of those items which refer to the laity and lay
volunteers.

After a discussion around some common elements, the
Commission divided into two language groups (Spanish and English)
to develop concrete proposals.  Those proposals were later debated by
the whole group, and a final formulation of the proposals was arrived
at.

The Commission APPROVED THE TEXTS that will be
presented to the (Constitutions) Commission  for the revision of Part I
of the Constitutions, recommending as well that anything referring to
the participation of the laity should be emphasize and that the
language that refers to the laity throughout the Constitutions should be
carefully noted.  It was pointed out that much of the language is
outdated with references often taken from documents prior to the 15th
century. 
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Once the above tasks were completed, the Commission
discussed the relationship between the Commission itself and the
laity, in view of Determinations C-12, C-13, C-14, and C-15 of the
2001 General Chapter which uses the terminology Secretariat for the
laity and insists  in the co-responsibility  and the principal role of the
laity in the activities that the Commission should program (see also
the references to this theme in the 1995 General Chapter, n. 28). How
is this made a reality? How is co-responsible collaboration and the
participation of the laity in the work of the Commission established?
We are a Commission FOR the laity WITHOUT laity!

The last day of work, February 27, permitted us - thanks to the
time taken the day before for ample, participative, and fraternal
dialogue - to arrive at the following conclusions: 
1. The identity of the Commission OF THE ORDER FOR the

laity demands, at the same time, that a Commission be formed
by the members of the Order, but one which cannot act
WITHOUT the participation of the laity (see determinations of
the General Chapters of 1995, n. 28 and 2001, C-14).

2. The participation of the laity in the activities of the
Commission presents two large difficulties: who participates
(representation, election … ) and who pays travel costs (the
laity themselves, the Order, the circumscriptions, the
fraternities?). These difficulties should be studied and resolved
case by case, but should not become an excuse to deny lay
participation in the work of the Commission.

3 The first concrete steps to achieve this participation will be:
a. designate a number of the laity, those close to the

present members of the Commission, who could
collaborate in these tasks, without official appointment,
as advisors-periti-secretaries, in a provisional manner
until a more official and representative election can be
worked out (2006?).

b. the creation, by them and using the Order's Web page,
of a network of contacts through the internet, which
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would facilitate communication, consultation and
dialogue between the Commission and the lay groups,
and among the laity themselves.

c. study the need that this group (or some laity?)  might
be able to participate in the next meeting of the
Commission.

This temporary solution (until the 2006 International
Encounter is able to hold a more representative election of laity who
will collaborate more formally with the Commission) seemed to be
the most acceptable way to take a concrete step toward the ideal of a
greater participation and greater lay leadership in this area. It was
noted that both paternalism and 'submission' in relation to the
religious must be avoided; the need for a change of mentality on our
part was stressed, and it was emphasized that there would not be any
official appointments.

Each member of the Commission, in accord with local
circumstances and the existing structures within his country and
circumscription, will designate a lay person whose name (with
curriculum vitae, address, and e-mail) will be passed on to the
President of the Commission before 10 April 2003, to carry out what
was agreed upon.

Contact with lay groups in ITALY is especially urgent, now,
since on the one hand they have a well-developed organizational
structure, and on the other they will undoubtedly have the main role in
the organization of the next International Encounter.

The Commission has accepted as their agenda, the tasks set by
the 2001 General Chapter (determinations C-12 to C-15), especially in
relation to the development of suitable FORMATION materials and
the organization of the next INTERNATIONAL ENCOUNTER,
scheduled for the 12th to the 18th of July, 2006.  To this end, it was
agreed that two groups would be named to begin the preparation for
attending to both areas:
"Formation Material: Santiago Insunza (coordinator), Paul Graham
and Francisco Galende
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"International Encounter: Wim Sleddens (coordinator), Gianfranco
Casagrande and Paul Maloney.
The next meeting of the Commission, forseeably with the attendance
of  at least some of the designated laity, will take place in Rome on
November 20-23, 2003.  The specific agenda, centering around the
two tasks mentioned above, will be set beforehand.
The daily celebration of the Liturgy in various languages and a
fraternal agape on the last night helped to bring this fraternal
gathering to a successful end.  

M.A. Keller

VERDER NIEUWS

Commissie voor Internationale Jongerenbijeenkomsten.

Beter samen en samen beter 
Internationale bijeenkomst van
Augustijnse Jongeren 
30 juli - 5 augustus 2003

Slechte tijden
De mensen zeggen: de tijden zijn slecht 
de tijden zijn zwaar.
Als wij goed leven zijn de tijden goed.  
Want de tijd, dat zijn wij, 
en wat wij zijn, dat is de tijd...
Waarom zijn wij somber en klagen wij bij God?  
Omdat de wereld slecht is, natuurlijk... 
Maar wat is een slechte wereld?  
Toch niet de hemel, of de aarde of het water?
Toch niet de vissen, of de vogels of de bomen?  
Die zijn allemaal goed.
Maar als mensen slecht zijn
maken zij de wereld slecht.
Preek 80,8. (PL 38,498).
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Wat hebben Abbeyside, Germershausen, Münnerstadt, Rome en
Guadarama gemeen? Een Internationale bijeenkomst van Augustijnse
Jongeren. Dit jaar wordt er van 30 juli tot 5 augustus in Guadarama
(50 km van Madrid) weer zo'n bijeenkomst georganiseerd.

Programma
Elke dag beginnen we met een morgengebed. De onderdelen van de
dag, dus workshops en gesprekken, bezinning en gezelligheid, worden
door de verschillende landen verzorgd. Ook vanuit Nederland worden
er een aantal dingen verzorgd.
We vertrekken op 28 of 29 juli met de bus of het vliegtuig naar
Madrid, afhankelijk van de prijs en aankomst / vertrektijden.
Op 30 juli worden we 's ochtends tot begin van de middag verwacht.
We krijgen dan eerst een slaapplaats toegewezen. Waarna er 's avonds
het openingsfeest is, georganiseerd door Spanje.
Donderdag 31 juli is het thema  "At the Sea". We beginnen met een
ochtendgebed en er zijn spelen en ontmoetingsactiviteiten. 's Middags
bijeenkomsten in taalgroepen. Het is de bedoeling elkaar beter te leren
kennen. 's Avonds presenteert elk land zich aan de andere. 
Op 1 augustus is het thema "Casting the net". We zijn de hele dag
bezig met workshops over de Rechten van de Mens, in ons eigen land
en in onze wereld.
Op 2 augustus is het thema "Jumping into water". Deze morgen
verzorgen Nederland en België het ochtendgebed. Deze dag zijn er
weer workshops. En 's avonds een echt Spaans Fiesta.
Op zondag 3 augustus vieren we de maaltijd met Jezus aan de oever
van het meer. 
's Middags gaan we naar het El Escorial. 's Avonds is er muziek.
Op 4 augustus is het thema "Feed my Sheep". 's Middags komen we
nog een keer in taalgroepen bij elkaar en na de slottekst is's avonds het
grote eindfeest.
Op dinsdag 5 augustus: ochtendgebed en ontbijt, en dan is het alweer
tijd om afscheid van elkaar te nemen, en gaan we terug naar
Nederland. We komen dan 's avonds laat of  op woensdag 6 augustus
weer aan in Nederland.
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Guadarama: Fray Luis de Leon
Madrid is gebouwd in het
dal tussen een aantal
'heuvels'. In deze heuvels,
ongeveer 50 kilometer ten
noordwesten van Madrid
ligt het plaatsje Guadarama.
Het is een klein stadje waar
de augustijnen een 'finca'
hebben: een groot
buitenterrein voor
ontmoeting en vakantie:
Finca fray Luis de León. 
Het ligt midden in het groen

en het terrein heeft een natuurlijk
meer.  Het is voorzien van de
meest moderne faciliteiten. Het is
een schitterende omgeving om
met je vrienden en vriendinnen
samen te zijn. Je kunt er heerlijk
zwemmen in het zwembad en aan
allerlei sporten doen.

Omgeving van Guadarama
In de buurt van Guadarama liggen een aantal bijzondere plaatsen. 
Vlakbij ligt de Valle de los Caidos: de vallei van de gevallenen. Dit is
een kolossaal monument in de bergen waar de slachtoffers van de
burgeroorlog (1936-1939) begraven zijn. Bovenop de berg staat een
reusachtig kruis, en de ruimte in de bergen is groter dan de Sint Pieter.
Verder ligt er in de buurt ook El Escorial. Dit is paleis, kerk en
klooster in één. Het is gebouwd in 1502 door Philips II, koning van
Spanje en de Nederlanden. Het heeft de vorm van een rooster en
herinnert daarmee aan de marteldood van de Romeinse martelaar
Laurentius die op een rooster werd gelegd. Sinds begin 20e eeuw
wonen er ook twee groepen Augustijnen, die de diensten verzorgen in
de basiliek.
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Leeftijd
Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Wil je anderen uit alle delen van de
wereld ontmoeten ? Kom dan met ons mee! Let op: er kunnen vanuit
Nederland maar tien jongeren mee, dus wees er snel bij!

Kosten
Om dit mee te kunnen maken zitten er een aantal kosten aan
verbonden. De reiskosten zijn nog niet exact bekend, maar er wordt
uit gegaan van € 200,--. De kosten voor deelname en verblijf zijn      €
130,--. In totaal komen we op € 330,-- om de reis mogelijk te maken.
Dit is zonder zakgeld. We proberen nog subsidies te krijgen, de prijs
kan dus alleen nog maar minder worden!
 
Meer informatie?
Wil je meer weten over dit jongerentreffen? Kijk voor meer
informatie op de algemene website van de augustijnen:
http://www.aug.org/english/quehacemos/encuentrosjov.htm
of neem contact op met een van onderstaande personen.

Aanmelden?
Neem contact op met een van onderstaande personen om je aan te
melden. Maar wees er snel bij, er kunnen vanuit Nederland maar tien
personen mee gaan! Aanmelden kan tot 1 juni.

Contactpersonen:
Pieter Renkens, tel: 024 - 378 49 80 

e-mail: cmf.renkens@chello.nl
Eric Luijten,  tel: 024 - 379 04 52

e-mail: eric@luijten.doge.nl
Jan Martijn van der Werf  tel: 024 - 378 77 14

e-mail: jmem@vdwerf.tk
Wim Sleddens OSA

e-mail: wsleddens@aug.org

STUDIEDAGEN:
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Studiedag van OSA-NL met Familia Augustiniana op vrijdag
11 april over Psalmen met dr. Harm van Grol van de KTU en
dr. Martijn Schrama osa 
Vijfde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 25
oktober met prof. dr. Paul van Geest van de KTU en
waarschijnlijk drs. Fred Verstappen van het AHI in Leuven:
thema's zijn nog te bepalen. 
Studiedag op 11 maart 2004 (!)in samenwerking met het
Liturgisch Instituut in Tilburg rond het religieuze vasten
(onder voorbehoud van goed te keuren begrotingen)
Zesde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 13
november 2004 (!) i.v.m. 1650 geboortedag van Augustinus;
waarschijnlijk rond Mt 25; sprekers nog te bepalen.

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:

augustijnen algemeen : http://www.aug.org
augustijnen Nederland : http://www.augustijnen.nl
augustijnen Ierland : http://www.augustinians.ie   

(vernieuwd)
Augustijnen Australië : http://www.augustinians.org.au
Guadarama 2003 : http://www.frayluisdeleon.org
augustijnen Italië : http://www.aug.org/italia

Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt
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AUGUSTIJNSE AGENDA:

28 april - 3juni College onrust en orde prof. dr.
Paul van Geest

30 juli -5 augustus Internationale bijeenkomst van
Augustijnse Jongeren in Spanje

25 oktober Vijfde ontmoetingsdag rond
Augustinus met prof. dr. Paul
van Geest van de KTU
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