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Augustijnse eremieten, Siena

Inleiding:

Voor u ligt het achttiende nummer van Open Vensters. 
Van dit nummer kunt u de foto’s en kleurenafbeeldingen die
gebruikt zijn, terugvinden bij ov.vdwerf-online.nl En dan bij
nummer 18 kijken!  Ik wens u veel genoegen bij het lezen van de
achttiende Rondzendbrief. 

Bettineke van der Werf. 
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De dood van Monnica fresco San Gimignano

AUGUSTINUS ZEGT ..
29. Ik drukte haar de ogen toe en in mijn binnenste stuwde zich een
mateloos grote droefheid op, die in tranen dreigde over te stromen.
Maar onverwijld zogen, op een vinnig bevel van mijn geest, de ogen
hun waterwel weer op, tot droogwordens toe; en bij die worsteling
was ik er bitter slecht aan toe. Op dat ogenblik echter - zij had juist
de laatste adem uitgeblazen - begon de jonge Adeodatus klagende
kreten uit te stoten; hij werd door ons allen tot bedaren gebracht en
zweeg toen. Op die manier werd ook iets kinderlijks bij mijzelf, dat
in tranen dreigde uit te breken, door de stem van de man, de stem
van het hart, bedwongen en tot zwijgen gebracht.
Wij vonden het namelijk niet gepast bij dat sterfbed onze deelneming
te tonen door schreiende klachten en gejammer, omdat daarmee
doorgaans droefheid tot uiting wordt gebracht over een zekere
deerniswekkendheid
van degenen die
sterven of over hun
veronderstelde
algehele
vernietiging. Mijn
moeders sterven was
echter niet
deerniswekkend en
zij stierf ook niet
algeheel. Dat was
onze overtuiging,
gewaarborgd door
haar levenswandel
en berustend op
geloof, dat met fantasie niets te maken had, en op stellige
argumenten van de rede.
30. Wat was het dan dat in mijn binnenste zo'n drukkende droefheid
gaf? Toch niets anders dan de verse wonde, veroorzaakt door de
plotselinge breuk in de heerlijke, dierbare gewoonte van ons
gezamenlijk leven. Zeker, ik was blij om haar getuigenis: juist tijdens
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die laatste ziekte had ze mij, terwijl ik haar behulpzaam was,
liefkozend een goede zoon genoemd en met innige tederheid gezegd
dat ze nooit een door mijn mond op haar afgevuurd hard of kwetsend
woord had gehoord. Maar toch, mijn God, die ons gemaakt hebt, wat
voor overeenkomst, wat voor vergelijkbaarheid bestond er tussen de
door mij aan haar bewezen eer en de door haar aan mij betoonde
dienstbaarheid? Omdat ik dus verstoken werd van die diepe
vertroosting die zij voor mij was, werd mijn ziel gekwetst en het
leven om zo te zeggen stukgescheurd, dat ene leven dat ontstaan was
uit het mijne en het hare.

Confessiones IX,12,29-30 (vert. G.Wijdeveld)

BOEKPRESENTATIE

Emoties zijn in de geschiedenis van het denken vaak met
wantrouwen bekeken. Men zag ze als bewegingen van de ziel die de
werking van het verstand eerder belemmerden dan bevorderden. De
Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum heeft daar een andere kijk
op. Zij beschouwt gevoelens niet als redeloze impulsen die men
moet wantrouwen, maar als verheffingen van het brein, oplevingen
van het denken, 'upheavels of thought'. Nussbaum ziet de emoties
juist als een bron van kennis. Zij maakt gebruik van literaire
bronnen, waarvan ze de emoties in hun context beschrijft en
analyseert, bijvoorbeeld van werk van Dante, James Joyce en Marcel
Proust.
De liefde tussen mensen ziet zij enerzijds als hoogtepunt van het
menselijk leven, anderzijds als bron van moreel gevaar, van
kwetsbaarheid, van jaloezie en woede. In de filosofie zijn talrijke
pogingen ondernomen om de liefde te verheffen door fictieve
ladders, om zo te komen tot hogere vormen van liefde. Zij bespreekt
dit verschijnsel met behulp van teksten van Plato, AUGUSTINUS,
Dante en Spinoza.
Nussbaums filosofie van de emotie geeft de hedendaagse filosofie
opnieuw een humanistische wending, waarbij Nussbaum zowel de
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verschrikkingen als de hoogtepunten van de menselijke emoties in
haar beschouwingen betrekt. De intelligentie van de emotie kan ons
helpen te achterhalen hoe we moeten leven in een wereld van
pluriformiteit en kosmopolitisme. Aldus Martin Claes in zijn
presentatie 'Martha Nussbaum over intelligente emotie' in Katholiek
Nieuwsblad nr.18 (28 januari 2005).

Martha Nussbaum, Oplevingen van het denken. Over de menselijk
emoties. Ambo, 710 pp. ISBN 9026318723 (vertaling van:
Upheavals of thought. The intelligence of emotions. Cambridge,
University Press, 2001).

Martijn Schrama

FAMILIA-GROEPEN

DE WERKHOFGEMEENSCHAP

oed nieuws! Sinds februari worden er weer gebedsdiensten
gehouden in de kapel. Na het opheffen van het

Gastenbezinningscentrum was ook hieraan een eind gekomen wat
door velen werd betreurd. De directeur van conferentieoord Samaya
(tevens eigenaar van het pand) plus een aantal WHG-ers vonden het
een onverteerbaar idee dat de kapel (behalve dan voor de vieringen
op zondagochtend) niet meer als kapel in gebruik zou zijn. 
Samaya en de WHG hebben gezocht naar mogelijkheden om de
gebedsdiensten te laten voortbestaan. Zij hebben een aantal mensen
bereid gevonden deze te begeleiden. Sinds februari wordt er nu op 3
dagen een ochtendmeditatie gehouden en op woensdagavond een
vesperdienst. Daarbuiten wordt 3 maal per week een Zen-meditatie
gehouden onder leiding van één van de voorgangers.

Hoe wordt Pasen gevierd in Werkhoven?
Naast de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt er
op Goede Vrijdag ‘s middags weer een muziekmeditatie in de kapel
gehouden. Dit keer worden uitgevoerd 17e eeuwse monodische

7

psalmcomposities van H. Schütz, D. Mazzocchi en C. Huygens. 
In de Paasnacht wordt door een klein aantal mensen gewaakt. De
volgende ochtend vroeg houden we een dageraadsviering. Hiervoor
komt een groot aantal mensen in alle vroegte naar Werkhoven. Bij
droog weer steken we in de tuin de paaskaars aan het paasvuur aan
en brengen deze zingend naar binnen. Na de viering ontbijten we met
elkaar. Ieder brengt een eigen lekker ontbijtje mee en we delen dat
met elkaar. Om 10 uur vieren we het Hoogfeest van Pasen. Tot die
tijd kan er een wandeling worden gemaakt in de stille, landelijke
omgeving van het klooster.

Hedy de Groot

P.S. Iedereen is van harte welkom op de muziekmeditatie op Goede
Vrijdag. Aanvang 15.00 uur; entree € 6,-

Hedy de Groot
.

Elke zondag is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de
Werkhofgemeenschap. U bent van harte welkom! Het adres is 
Hollendewagenweg 20, 3985 SC Werkhoven.

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

Familia Augustiniana - Regionaal Convent O.S.A.

nige jaren geleden besloot Wim Sleddens o.s.a., pastor van
Lindenholt, Nijmegen een voettocht te gaan ondernemen naar

Compostella. Voor drie maanden moest er voor vervanging gezorgd
worden en ik ging meedoen. Het voorgaan daar, samen met drie
vaste medeparochianen, ging fantastisch. Tot in de puntjes verzorgd.
Caspar komt met een ringband. Spoedig kreeg ik de liturgie
geperforeerd aangeboden. Kon netjes in de ringband. Truus,
Jacqueline en Bettineke waren mijn paranimfen. Hoe het contact
ontstond met Evert-Jan, Eric, Piet en Joop weet ik niet meer maar zij
waren nadrukkelijke levende stenen in het Lindenholt gebeuren.
Persoonlijk zal ik ook wel een opvallende levende steen geweest zijn
voor anderen, maar dat hoeft niet op te vallen.
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Na mijn pensionering als pastor van het St. Radboudziekenhuis
(1988) ging ik samenwerken met de Dominicanen in de parochie St.
Dominicus te Nijmegen, maar maart 2004 stopte ik met alle
activiteiten en ik werd letterlijk een rustend Augustijn. Persoonlijk
ben ik lid van het Regionaal Convent Gelderland-Oost Brabant maar
ik wilde wel wat meer aan Augustinus gaan doen nu ik meer vrije
tijd had. Mijn gedachten gingen uit de Familia Augustiniana in de
Lindenholt, omdat alle bovenvermelde personen daar aan meedoen.
Het is waardevol als je vanuit een goed verleden je bij elkaar thuis
voelt.
Geleidelijk aan ben ik tot de ontdekking gekomen dat er twee soorten
Augustijnen zijn. Zij, die in het klooster leven - dat bij de eerste
kennismaking een volkomen verrassing was - toch geboeid zijn
geraakt door Augustinus en het religieuze leven. En zij, die vaak via
een Augustijnse parochie en daar misdienaar waren, priester wilde
worden. Het priester-zijn op een augustijnse wijze vinden zij prima
in hun pastoraat, maar Augustinus als zodanig en de traditie van de
orde is wel een beetje veel van het goede. Persoonlijk ben ik met
mijn religieuze ziel meer tot de eerste groep gaan behoren.
En toch altijd pastoraat gedaan en toch gaan behoren bij het
Regionaal Convent Gelderland-Oost Brabant. Een groep van
Augustijnen, die op zich zelf wonen en zich zelfstandig hebben
opgesteld. 
Eugène Roebroeck, de kerksocioloog, toen hij prior was, vergeleek
het traditionele kloosterleven met een klassiek gezin. Vader en
moeder met de kinderen rond één tafel, thuis. Voor de kinderen
wordt alles geregeld en hun verdiensten worden thuis afgedragen. In
het hedendaagse gezin, zo sprak Eugène, gaan de kinderen
zondagavond de deur uit, regelen elders al hun zaken zelf en komen
op het einde van de week weer thuis, klein volwassene. Al was het
maar om de was, zei hij dan lachend. Het samen-zijn van dit gezin en
hun band onderling is er niet minder om. Wil het ordes leven nog
toekomst hebben, dan zal het zich ook moeten inspireren op het
hedendaags gezinsleven. Geëngageerd mee doen is het meest
wezenlijke.
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De jaren ± 1960-1970 waren wonderlijke jaren. Paus Johannes XXIII
vond, dat de gesloten luiken van de kerk opengezet moesten worden.
Het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout werd een onvergetelijk
gebeuren. In de Praagse Lente meende men het communistische juk
te kunnen afschudden. Het verzet van studenten tegen de gevestigde
orde in Parijs ging gelijk op met de studentenacties in het
Amsterdamse Maagdenhuis. In Nijmegen in het Augustijnenklooster
met de Boskapel, centrum van baanbrekende liturgie, dachten
fratersstudenten na over hun geloften. Gelofte van gehoorzaamheid
aan één persoon? Neen, dat doe je niet. Wel trouw beloven aan
elkaar. Gelofte van armoede? Armoede binnen dat burgerlijke
welvarende kloosterleven? Neen, wel gelofte van gezamenlijk bezit
en dan wel: ieder heeft zijn eigen bezit, maar waar nodig ten aanzien
van je medebroeder(s) deel je met de ander. Gelofte van celibaat?
Het uitsluitend toegewijd zijn aan God? Welnee. Welke relatie je ook
aangaat, je sluit je er niet in op. Je huis heeft een open deur, altijd,
naar de wereld om je heen. Dat beloof je.
Persoonlijk was in de jaren 1965-1969 de zogenaamde magister
(begeleider) van deze studenten. Nu ben ik lid van de Regionale
groep Gelderland-Oost Brabant. Eugène Roebroeck, als landelijk
prior, die in ons het moderne gezin herkende, stelde ons voor om de
groep te structureren als een regionaal convent en zo geschiedde. In
onze wijze van leven herken ik de duiding van de geloften van de
laatste fraters in Nijmegen in de jaren tussen 1960-1970.
In feite lijkt het regionaal convent uiterlijk veel op een familia, maar
ik denk dat de relatie met de orde een andere kleur heeft, evenals de
relatie van de leden onderling anders is. Een familia heeft een band
met de orde die statuair vast gelegd gaat worden, maar heeft ieder lid
van de familia een eigen verbondenheid met de orde?
Binnen de familia leest men teksten van Augustinus en houdt men
samen gebedsdiensten om daardoor geïnspireerd te geraken voor je
eigen leven. Maar heeft men structureel of statuair ook een
verantwoordelijkheid voor elkaar?
Door je geloften, hoe je die ook interpreteert, ben je wel mede
verantwoordelijk voor die orde en ook ben je verantwoordelijk voor
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de anderen in jouw groep. Deze beweringen zijn meer vragen dan
stellingnames om er vroeg of laat verheldering over te krijgen.

Caspar van Lotringen
Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand

FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN

an het einde van het jaar geven wij schriftelijk door op welke
datum we het daarop volgende jaar verhinderd zijn. Op een

van de andere vrijdagen komen wij dan bij elkaar. Gevolg is dat er
zelden iemand afwezig is en we een groep hebben die trouw
aanwezig is. Pater Nico Beumer, teruggekomen uit de misie, is onze
groep komen versterken. Wij zijn er erg blij met zijn komst!  

Miekie van den Boogaard  
Bijeenkomsten Eindhoven: wisselend op vrijdag

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

Preken over Johannes Eerste brief  blijven leidraad
Bericht  van de Boskapel –familia-groep  -voorjaar 2005
 
nze gelederen  blijven  stabiel ,  hoewel onlangs  Riet
Konings  zich bij ons voegde. - Jan Franken, op 

herstel-verlof vanuit Irian Yaja , is er bij  en Martien, de filosofisch
geschoolde Augustijn is er – Joost, moet soms verstek laten gaan
omdat hij als pastor bij mensen wordt geroepen 
Maar Augustinus-commentaren op de Johannes-brief blijven de
draad van verbinding, op al onze bijeenkomsten – elke derde
woensdag van de maand – Verbinding tussen ons als groepsleden – 
en verbinding tussen Augustinus – de Bron en ons. 
Het zijn en blijven verdiepende en inspirerende avonden- Telkens 
als we ons de tijds-omstandigheden van Augustinus, de 
verhoudingen tussen Romeins rijk en  omgeving in Noord Afrika en
het eigen, soms wat vlaamse, taal-gebruik van de vertaler  Tarcisius
van Bavel in onze beschouwingen meenemen blijft , ondanks alle
tijdsgebondenheid een helder getuigenis over ‘verkondigd en
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neergeschreven met de bedoeling ons tot genezing en heil te
strekken’ (blz 70)
Omdat we dichtbij het vuur zitten - maken we ook veel mee van  wat
verder in de Boskapel plaats vindt – onder andere ook het goede en
zinnige dat wat door het Augustijns centrum georganiseerd wordt. 
Zo waren enkelen van ons  bij drie seriebijeenkomsten over de regel
van Augustinus door Frank Kazenbroot, Norbertijn uit Heeswijk.
Maar vooral de grote gelofte –bijeenkomst van drie broeders uit 
Irian en Indonesië  op 2 januari was een feest van  verbondenheid en
vriendschap ! Het was goed en plezierig dat we daar als groepsleden 
hand en spandiensten konden verrichten. 

Joep Beliën

De bijeenkomsten van de groep vinden voortaan in de 3de week van
de maand afwisselend op de woensdag- en donderdagavond plaats;
jaarplanning is gemaakt. 
In 2005: wo 20/4, do 18/5, do 16/6, do 18/8, wo 21/9, wo 19/10, do
17/11 en wo 21/12

AUGUSTINUSLEZING 
Voor wie de lezing gemist heeft een overzicht van de hoofdpunten
uit de lezing: "De Griekse wortels van Augustinus"
op dinsdagavond  25 januari 2005 door Désiré de Rooij.

Eerste gedeelte:
Kort biografisch overzicht en achtergrond vanaf de geboorte (354
A.D.) en jeugd in een relatief geïsoleerd gebied in de Romeinse
provincie te Noord-Afrika , zijn kennismaking met enkele
filosofische denkbeelden zoals die voor hem voorhanden waren, zijn
verblijf te Carthago als rhetor en leraar en zijn contact met het
Manicheïsme, zijn reis naar Rome en uiteindelijk naar Milaan, waar
hij een aantal jaren verbleef en onder grote invloed stond van
Ambrosius die daar bisschop was. In deze periode ontwikkelt
Augustinus zich uiteindelijk tot christen. Hij wordt in 387 gedoopt.
Daarna besteedt Augustinus 4 jaren aan studie en gebed in een
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teruggetrokken leven, waarin zijn uiteindelijke denkbeelden steeds
sterker gestalte krijgen. Hij wordt bij acclamatie tot priester gewijd,
waar hij eigenlijk liever een teruggetrokken leven had willen leiden,
en uiteindelijk tot bisschop van Hippo, een deels ambtelijke functie,
tot zijn dood in 430. 
In dit korte biografische overzicht werd aandacht besteed aan de
situatie in het Romeinse rijk in sociaal, bestuurlijk en filosofisch
opzicht in zoverre als Augustinus daarmee van doen had.

Tweede gedeelte:
Aan bod kwamen de filosofische stromingen die bepalend waren
voor het denken in de 4e eeuw en/of voor Augustinus: 
de ideeënleer van Plato:  het denken in 2 werelden i.e. de wereld van
het stoffelijke en de wereld van de ideeën of begrippen. In deze
laatste wereld ontwerpt Plato een hiërarchie van de ideeën in een
soort piramidevorm met bovenaan het idee van het Goede ( de
dialogen Parmenides en Timaeus m.n.) en hoe door opstijging in dit
leven dit alomvattende idee bereikt kan worden. Kwaad is dan het
ontbreken van  kennis van het Goede maar is niet een afzonderlijke
categorie.
Het neoplatonisme  zoals zich dat tot aan de 5e eeuw ontwikkelde
vanuit de ideeën van Plato. De gedachten over God, de wereldgeest
en de wereldziel; hoe neemt de mens daaraan deel.
Hoe is dit ontwikkeld vanuit Het Goede bij Plato. De toevoeging van
het begrip 'emanatie' als schepping  uit overvloed zonder dat het
wezen van de scheppende vermindert of aangetast wordt. 
Een aantal heersende gedachten in het Romeinse rijk van de 4e eeuw,
een amalgaam van denkbeelden; de Stoa als denkstelsel waarin
gestreefd wordt naar evenwicht tussen denkbeelden en tussen
emoties en ontwikkelingen in overeenstemming met wat de stoïci
onder natuur verstonden; hun streven naar de rede en de invloed
daarvan op het bestuurlijk denken en godsdienst in het Rome van die
dagen;
Het syncretistisch denken van Cicero zoals dit m.n. voor Augustinus
in zijn lectuur van de "Hortensius" ( verloren gegaan) een rol
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speelde.
Daarnaast het christendom met de verlossing en de goddelijke
boodschap van liefde en geëngageerdheid.
Het Perzisch denken in dichotomie, in licht/donker, in goed/kwaad
etc. en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het christelijk
denken evenals de afwijking  met bepaalde passages in de bijbel.
Het kluizenaarsdenken zoals dat in de 4e eeuw in het christelijk
denken vigeerde m.n. in gebieden als Syrië en Cappodocië en de
theologische achtergrond daarvan.
Origenes (eind 2e eeuw Alexandrië): idee van het goede; hoe kunnen
wij God kennen? God is een mysterie. De Bijbel moet verklaard
worden. Het Oude Testament is de verhulde openbaring, het Nieuwe
Testament de openbaring zelf. Origenes loopt vooruit op de discussie
in de 4e eeuw of Christus God, dan wel mens, dan wel allebei is.
Uitgebreid werd ingegaan op de 3 grote kerkfiguren uit Cappadocië
zo bepalend voor veel christelijk denken op het gebied van
monnikendom, bijbelexegese en de invloed van God  en Christus op
de mens in zijn Schepping : Gregorius van Nyssa (ieder mens kan
deel hebben aan het goddelijke, iedereen heeft een stuk van God in
zich), Gregorius van Nazianze (de doop als genade om de
openbaring te ondergaan; daar moet men zich als kluizenaar op
voorbereiden, zo dat niet mogelijk is, dan toch ascese) en  Basilius
van Caesarea (kloosterregel; tegen het Arianisme dat de
goddelijkheid van Christus ontkende: Christus voornamelijk God),
allen geboren rond 330 A.D., hun onderlinge verschillen in leven en
denken  en na een uiteenzetting van het gestelde probleem hun
verhouding respectievelijk tot de steeds grotere en brandende
kwestie van die tijd: de goddelijkheid van Christus en de
Samenstelling van de Drie-eenheid, een kwestie die tot in onze dagen
in de westerse versus oosterse kerk speelt. Ook werd op enkele
Griekse geschriften van hen inhoudelijk ingegaan.
In het derde gedeelte werd samengebracht welke invloeden in het
denken van Augustinus in de Confessiones (m.n. 7e en  8e boek), in
de Catechizandis rudibus en in de Civitate Dei van de besproken
denkers aanwijsbaar is. Welke theologische synthese ontwerpt
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De commissie aanwezig in maart 2005

Augustinus hiervan en wat betekende dit voor de Kerk van toen. Wat
was het kerkbeeld toen anders dan nu (d.w.z. zoals dit zich in de
laatste 6 eeuwen ontwikkeld heeft). 
En tot slot: hoe dacht Augustinus in het licht van het voorafgaande
over de genade en over het kwaad als ontbreken van de kennis van
het goede of van God (zoals Plato en ook neo-platonici). 

VOORBEREIDING CONGRES IN ROME 12 - 18 JULI 2006 ROME

Aanwezig vanuit Nederland:
Karel Peijenborg en Bettineke van der Werf.
Het was weer hard werken. We moesten komen
tot een titel. Kort, herkenbaar en met een
augustijns karakter. De Stad Gods viel af, omdat
er al een congres in 2006 was met deze naam. Het is geworden:
Together, for a better world. 

Want daar willen we aan werken. Daar ligt gemeenschap en
ontmoeting. We ‘gaan’ voor korte lezingen (een half uur) en
groepswerk. Ontmoeten dus. En natuurlijk ook voor samen vieren.
Dat zijn geworden: morgengebeden en eucharistievieringen. 
Want ook samen bidden, samen zingen, samen lezen geven inhoud
aan ons leven. We gaan alle groepen vragen om iets over hun groep
mee te nemen. (dat kan één groepslid meenemen! Je hoeft natuurlijk
niet ‘als groep’ te komen, het mag natuurlijk wel....) Gewoon
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An, Carmen en Mima schrijven via
email de groepen aan. 

Ontvangst ‘s morgens

informatie op A3 of A4 formaat om op te kunnen hangen, zodat
iedereen kan zien waar overal op de wereld mensen met Augustinus
hun leven verrijken. En met name op de zaterdag en de maandag zal
er veel ruimte zijn om elkaar daar in op te kunnen zoeken. In en rond
Rome liggen augustijnse wortels. Een paar gaan we bekijken. 
En natuurlijk is er ook wat ‘vrije tijd’ om in Rome rond te kijken.
We willen afsluiten met een barbecue of zo in de tuin van Sint
Monnica. En dan is het al weer tijd om naar huis te gaan...... 
Er moeten nu mensen gevraagd gaan worden om de lezingen te
verzorgen en de dag ‘in te vullen’ met vragen voor de groepen.   

Er zijn 3 dames al volop bezig om via
Internet alle (leken)groepen ‘in kaart’
te krijgen. Kortom er wordt hard
gewerkt om het komende congres tot
in alle details voor te bereiden.
Binnen niet al te lange tijd hopen we
de folder en het financiële plaatje
rond te hebben. 

En dan is het aan u, aan ons allemaal. 
Komen jullie ook naar Rome, in 2006 van 12 tot 18 juli?

Bettineke van der Werf 

BESTUUR FAN

Ontmoetingsdag  Familia  Augustiniana  5 maart 2005 

Sneeuw en gladde wegen hoorden
deze dag bij de rijkdommen die nu
eenmaal ongelijk verdeeld zijn. Niet
iedereen die zich aangemeld had kon
naar Eindhoven komen. Desondanks
waren alle Familiagroepen bij de
ontmoeting in het gastvrije
Mariënhage vertegenwoordigd. Van
elkaar tegenkomen word je meer
familie.
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Tentoonstelling Mariënhage

Het ochtendgedeelte van de dag werd geopend met een gedeelte uit
een preek van Augustinus (Denis 19,6) 
"De functies zijn verschillend, 
maar de gezondheid van het lichaam is één. 
Wat dus de gezondheid voor de ledematen van het lichaam is, 
dat is de liefde voor de ledematen van Christus…
En de gezondheid die alle ledematen gemeen is, gaat vóór de functie. 
Zo zien we in de Kerk een eenvoudig iemand, 
die weinig gaven bezit, maar die de liefde wel bezit, 
en een ander die veel meer capaciteiten heeft, 
maar zonder liefde leeft.. 
Of hij nu een kleine teen is of het oog van het lichaam, 
het meeste dient het lichaam degene die tot de gezondheid bijdraagt". 

Vervolgens sprak mgr.Bluyssen. Hij begon zijn bijdrage met een
terugblik op de weg waarlangs Augustinus voor hem steeds meer is

gaan betekenen. De periode die begon toen
hij om gezondheidsredenen ontslag had
moeten nemen als bisschop van Den Bosch
(1984) betitelt hij liever niet als 'emeritaat'.
"Ik wilde praktisch pastoraal bezig blijven
en mensen helpen de weg naar God te
zoeken en te blijven zoeken". Hernieuwde
studie van Augustinus werd een bron van
inspiratie. "Met bisschop Augustinus ben ik,
hoewel hij zestien eeuwen terug leefde,
geleidelijk een diepe persoonlijke
verwantschap gaan voelen". De feestelijke
herdenking in 1987 van de doop van
Augustinus in 387 gaf een extra impuls. 
Met zijn vorig jaar verschenen boek 'Waar

liefde vraagt, luistert God' wil hij er van getuigen wat een mens
zoekend ervaren kan. Waar kun je God leren kennen? Wat is het
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Over de Drieëenheid 
werd in dank aanvaard!

De inleiders van de dag

kennen van God? God leren
kennen dat doe je met een 
verlangend hart. En het is ook
een gave van God. 
Wat Bluyssen boeit is de wijze
waarop Augustinus laat zien
hoe zijn volwassen geloof
wortelt in alledaagse
levenservaringen. Aandachtig
leven helpt om veel te
ontdekken. Augustinus zoekt
wat naar zijn mening iedereen zoekt : gelukkig leven. Dat leven heeft
voor hem alles van doen met het evangelisch ideaal van het
Godsrijk,de weg die Jezus Christus is naar een bestaan in vrede en
gerechtigheid, de geborgenheid in God. "Wanneer ik naar U, mijn
God zoek, dan zoek ik het gelukkige leven". 
Zoeken, verlangen, geloven, liefhebben dat maakt dat je het geheel
ziet, en blijven zoeken, waren de stapstenen waarlangs mgr. Bluyssen
enkele thema's besprak uit zijn boek, met name uit de hoofdstukken
twee tot en met vijf. 
Het gesprek dat op zijn inleiding volgde bood de ruimte voor
persoonlijke reacties, vragen en overwegingen. Met zijn eenvoudige,
bezielde en heldere woorden bleek de inleider een uitnodigende
gesprekspartner.

Het middaggedeelte werd
geopend met een dialezing door
kunsthistoricus Ger Jacobs over
de Storie di Sant' Agostino van
Benozzo Gozzoli: het leven van
Augustinus samengevat in 17
fresco's die te bezichtigen zijn in
de Sant' Agostino te San
Gimignano. Het zijn grote
fresco's, rijk aan kleur en details, waarin veel te ontdekken valt. En

18



De catering. We werden weer
geweldig verzorgd!

Viering in de kapel

een deskundige gids maakt je op nog veel
meer opmerkzaam dan je zelf kunt
waarnemen. De rol van gids werd
uitstekend vervuld door Ger Jacobs die
door zijn sfeervolle toelichting de fresco's
een extra dimensie gaf. Hij maakte
duidelijk hoe Gozzoli met compositie,
perspectief, houding van de figuren en
attributen de gedachten van de
toeschouwer op een hoger plan wilde
brengen. Om een voorbeeld te geven: de
hoogmoed van Augustinus als retor staat

in contrast met zijn nederigheid als bisschop: in de retor (afb. 6)
komen alle perspectieflijnen samen in zijn hart; als bisschop (afb. 14)
komen de perspectieflijnen samen in het Christusbeeld op het altaar.
Gozzoli was een echte meesterschilder die met zijn kunst de
toeschouwer kon "raken". En, mede door de uitleg van Ger Jacobs,
werden we ook geraakt: aan het einde van de lezing wilde iedereen
wel naar San Gimignano. De enthousiaste aansporing van Dolf van
der Linden omdat dan ook te doen, maakte zo'n voornemen bijna
onontkoombaar.  

De ledenvergadering  na de
dialezing bestond uit een aantal
mededelingen : 
-van Bettineke van der Werf over
de voorbereidingen (waaraan zij en
Karel Peijnenborg deelnemen) van
het Augustijns  lekencongres
volgend jaar in Rome 
-van het Bestuur :

-- de 'Werk-statuten F.A.N." van maart 2005  gaan we de
komende tijd als ontwerp-statuten hanteren. Uit de praktijk en
nadere bezinning zal blijken hoe ze uiteindelijk het beste 

           geformuleerd kunnen worden
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Het voorstellen van de kandidaten door
magister Robert Guessetto Flory, Bernard en John

-- voorstel voor de volgende bijeenkomst en algemene
ledenvergadering: 8 april 2006  (zaterdag vóór Palmzondag) 
in Werkhoven 
-- verzoek aan iedereen : adreswijziging e.d. melden aan Hedy
de Groot (secretaris van het Bestuur) en aan Bettineke van der
Werf (administratie Open Vensters). 
-- 14 april is de eerstvolgende Bestuursvergadering

 Aanvullende gegevens:
Boek 
Waar liefde vraagt, luistert God : Hoe bisschop Augustinus
nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus / Jan Bluyssen. -
Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - 147 p. : 22 cm. - ISBN :
90-5625-170-8. - € 13,50 . -
Website
Voor de thuisblijvers staan de fresco's voortaan op de site van het
Augustijns Instituut, compleet met beschrijving, een primeur op het
web! www.augustijnsinstituut.nl > Augustinus > iconografie
Foto's 
Er zijn van deze dag veel foto's gemaakt door Karel Peijnenburg. Ze
zijn allemaal te zien op zijn albumsite
http://gallery146540.fotopic.net/c453954.html

Ingrid van Neer, Gerard van Hoof
 
PROFEESIE ZONDAG 2 JANUARI 2005
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  De litanie werd gezongen
  door Wim Sleddens.
 
  
 We hoorden ook veel heiligen
 van de orde noemen

 Indrukwekkend,
 voor Bernard, Flory John
 en voor iedereen die erbij was!

Het tekenen van de acte

De broederlijke omhelzing.
Het welkom 

Veel augustijnen in habijt.

 
 Helaas kon mgr. Van Diepen
 om gezondheidsredenen
 niet zelf aanwezig zijn.
 Maar zijn woorden
  weerklonken wel!
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KAARTEN

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit
Eindhoven zijn onder andere te koop bij het
Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6
verschillende afbeeldingen. Per set van 6 kosten
ze € 5,= (exclusief verzendkosten)

Kaarten met teksten van
Augustinus met initiaal

van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de
Familia Augustiniana, via Bettineke van der
Werf. Er zijn 4 serie’s. De A en B serie bestaan
uit kerstteksten, de C en D serie dragen
algemene teksten. Per set van 5 kaarten met 5
enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)

E-mailkaart
Dat je een kaart kunt sturen met de post is algemeen bekend. Maar
met behulp van het internet kunnen ook kaarten verzonden worden.
Daar zijn verschillende aanbieders u graag behulpzaam mee. 
Kaarten met afbeeldingen van de fresco’s uit San Gimignano vindt u
als e-mail kaart op http://gallery.euroweb.hu/html/g/gozzoli/4gimigna/

Volg de instructie voor het versturen!
Bettineke van der Werf

JONGEREN EN OSA:

Wereldjongerendagen in Keulen (2005)
Er komt weer een mondiale internationale bijeenkomst. De periode
vóór de wereldjongerendagen in Keulen (2005) willen de OSA een
gezamelijke voorbereiding houden in het Duitse Weiden. Weiden ligt
aan de Tjechische grens, en is ongeveer 750 km van de Nederlandse
grens verwijderd. Er is voor de Nederlandse Jongeren ruimte voor
een groep van 10 - 15 deelnemers. De bijeenkomst is van 11 tot en
met 21 augustus, waarvan 16 tot en met 21 augustus in Keulen.
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Meer informatie bij
Eric Luijten, Heeskesacker 2102, 6546 JT Nijmegen, 024-3790452

VERDER NIEUWS
Op zaterdag 23 april 2005 organiseert de Werkgroep
Kloosterpastoraat Oostelijk Noord-Brabant en Gelderland een
Themadag over het thema Verlangen beweegt jou! Waarnaar……,
waarheen? Deze dag wordt gehouden in het Augustijns Centrum de
Boskapel te Nijmegen en duurt van 9.45 uur (ontvangst) tot 16 uur
(slotviering).
Het programma voorziet in twee lezingen, waartussen een muzikaal
intermezzo, een pleinpresentatie van de verschillende orden en
congregaties en een forumgesprek onder leiding van Leo Fijen,
presentator bij de KRO. De eerste lezing wordt gehouden door Wil
Derkse, directeur van het Soeterbeeck-Programma; de tweede door
Tjeu Timmermans, karmeliet en voorzitter van de Konferentie
Nederlandse Religieuzen. In de middag vindt een forumgesprek
plaats en wordt dieper op het thema ingegaan, waarbij ook het
interreligieus aspect aan de orde komt. Aan het forumgesprek nemen
naast de inleiders van het ochtendprogramma ook deel Laetitia Aarnink,
Mario de Groot en Jacques Janssen. 
In de lunchpauze presenteren zich de diverse ordes en congregaties
waartoe de leden van de Werkgroep Kloosterpastoraat Oostelijk
Noord-Brabant & Gelderland behoren.………………
Ieder die zich aangesproken voelt, is welkom zolang er plaats is.
Kosten (vooraf te voldoen) € 15 (zonder lunch) of € 20 (met lunch),
op Postbank 2206916 of Rabobank 157832856 t.n.v. Boskapel,
Nijmegen, o.v.v. ‘‘Themadag 2005’’. Aanmelding vóór 15 april bij:
Augustijns Centrum de Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV
Nijmegen of via a.c.boskapel@wanadoo.nl .

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:
augustijnen algemeen       : www.aug.org
augustijnen Nederland : www.augustijnen.nl
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Augustijns Instituut nl : www.augustijnsinstituut.nl
Augustijns Instituut be : www.augustiniana.net
kleurenfoto’s open Vensters 18 : ov.vdwerf-online.nl
kleurenfoto’s 5 maart 2005 :http://gallery146540.fotopic.net

/c453954.html
Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:
Zondag 10.00 u
oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

23 april Themadag Boskapel

28 augustus feest van Augustinus

november Studiedag Leuven

8 april 2006 FAN dag

12 juli-18 juli Lekencongres Rome
Together, for a better
world
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