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Inleiding: 

voor u ligt het zevenenveertigste nummer van Open Vensters.  

De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 

rondzendbrief op site van de FAN.  

Bovenstaande foto is gemaakt door zr Maranatha Stooker in 

Dendermonde.  

Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 

tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij met een foto 

hiervan! Ik wens veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  
Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT .. 

 
Wij kijken naar heel de schepping, land en zee, de hemel,  

met alles wat ze bevatten.  

Dan zien we dat alles afzonderlijk zijn eigen oorsprong heeft.  

We krijgen oog voor de kracht van het zaad,  

dat alles groeit volgens zijn eigen plan,  

dat het blijft staan zolang zijn tijd duurt en dan verwelkt.  

De tijden verlopen ordelijk, zonder storingen.  

De sterren komen op in het oosten en gaan onder in het westen.  

Ze doorlopen hun banen, de jaren door.  

De maanden hebben hun duur, de uren duren hun tijd.  

En in heel deze schepping, in alles wat leeft,  

is er ook iets dat je niet kunt zien, zoiets als een geest of een ziel,  

die alles doet zoeken naar wat aangenaam is  

en het onaangename doet vermijden,  

en waardoor alles probeert zijn eigen gaafheid te bewaren.  

Een spoor van de eenheid in alles.  

De mens heeft ook iets, iets dat hij gemeenschappelijk heeft  

met Gods engelen, en dat de dieren niet hebben.  

Hij voelt iets aan van God.  

Het is iets anders dan zien of iets wit is of zwart,  

het heeft te maken met begrijpen  

of iets rechtvaardig is of onrechtvaardig.  

Als we heel deze schepping om ons heen zien,  

waar we alles een naam kunnen geven  

en waar we gewoon in rond kunnen lopen, vraagt de ziel zich af:  

Wie heeft dit alles gemaakt? Wie is de schepper hiervan?  

Wie ben jij, midden tussen dit alles?  

Wat is het allemaal, waar je naar kijkt? Wie ben jij, die ernaar kijkt? 

Wie is degene die alles waar je naar kijkt,  

én jou, de kijker, gemaakt heeft?  

Wie is hij? Kun je hem een naam geven?  

Denk eens na en zeg het dan.  

Misschien heb je wel iets in gedachten, maar kun je het niet zeggen. 

Daarom, denk eerst na en zeg het dan.  

En om over hem na te denken, moet je naar hem toe gaan.  

Wat je goed wilt zien, om er dan ook iets over te kunnen zeggen,  
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daar ga je naar toe om het te bekijken.  

Want van veraf zou je je kunnen vergissen, en dat wil je niet.  

Alle concrete dingen kun je zien met je ogen,  

maar hem zie je met je geest.  

Hij krijgt de aandacht van je hart en dan wordt hij gezien.  

En waar is dat hart waarmee je hem kunt zien?  

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.  

Preek over Psalm 95.5. 

 

BOEKBESPREKING:  

de nieuwe brochure van de Augustijnse 

Beweging heet: Bezieling voor onderweg 

De prijs is € 2,- per stuk (inclusief 

verzendkosten) met een minimum aantal van 

10 exemplaren per bestelling. 

 Bestellingen kunnen schriftelijk worden 

doorgegeven op het volgende adres: 

Augustijns Instituut 

t.a.v. Hans van Reisen 

Augustijnendreef 15 

NL-5611 CS Eindhoven 

Bestellen per per e-mail kan ook: 

info@augustijnsebeweging.nl 

  

Met Augustinus op weg 

 

 

 Augustijnse lekengemeenschappen 

spiritualiteit en organisatie 

 

verkrijgbaar in het Engels, Italiaans, Spaans, 

Frans, Nederlands...... 

Aan te schaffen via het provincialaat  

of de FAN  prijs ongeveer € 7,= 

mailto:info@augustijnsebeweging.nl?subject=Bestelling%20brochure
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FAMILIA-GROEPEN 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  

 

Karel en Annemiek brachten samen met een aantal mensen van 

Lindenholt en Eindhoven een bezoek aan de Augustinusdag in 

Zonnebeke. wij zijn daar allerhartelijkst ontvangen, de banden met 

België zijn sterker aangehaald en we krijgen zo meer en meer de 

indruk dat uiteindelijk samengaan beslist tot de mogelijkheden 

behoort.  

Als groep zijn we weer op onze oude stek in de Boskapel 

teruggekeerd, we hebben ook alweer een keer voor de dienst een 

maaltijd gehouden. Dankzij de verbeterde keuken is dat allemaal veel 

eenvoudiger geworden.  

In drie bijeenkomsten hebben we het boekje "Gods zorg voor de 

wereld" uitgelezen. Het riep nog wel de nodige discussies op omdat 

Augustinus er van uitgaat dat het geloof in God met de rede kan 

worden aangetoond. We hebben nog geen nieuw boek gevonden en 

omdat er nog maar één bijeenkomst is tot de vakantie, lezen we de 

laatste keer een preek van Augustinus voor de geboorte van Johannes 

de Doper (omdat we de dag erna, op 25 juni bij elkaar komen)  

Ons jaarlijkse uitstapje vindt plaats op 30 juni, zoals gebruikelijk 

hebben de organisatoren niet bekend gemaakt waar we naartoe gaan. 

Van onze groep gaat Karel in juli naar het congres in Rome. 

Annemiek Alferink 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Voor de bijeenkomst in Zonnebeke werden verhalen uit de groepen 

gevraagd. Het was voor onze groep ook een moment 

om een beetje terug te kijken. Oudere foto’s lieten een 

flinke stoet van mensen weer voorbijkomen. 

Terugkijkend hebben we in de afgelopen 15 jaren veel 

meegemaakt. We zijn regelmatig op reis geweest ( o.a. 

naar Duitsland, Engeland, Italië) en hebben ook daar 

veel mooi contacten mogen hebben. Begin dit jaar ging 

het naar Zonnebeke. Ook Delfio…. (een augustijn uit 

peru die momenteel in SanGimignano werkzaam is) 

heeft genoten van de bijeenkomst. We hebben hem in 



8 

 

Spaans/Engels bijgepraat en gelukkig kan hij tegenwoordig ook een 

flink eind met Engels komen.  

Dit jaar gaan uit onze groep Jan van Swam, Bettineke, Evert Jan en 

Jan Martijn van der Werf naar Rome naar het internationale 

lekencongres. We zien er allemaal erg naar uit.  

Nellie Gremmen kan de komende tijd helaas niet aan de 

bijeenkomsten deelnemen omdat ze aan het revalideren is van een 

gebroken heup.  

In de Belijdenissen lezen we hoofdstuk 12.  

[35]……. `Als we allebei zien dat wat jij zegt waar is, en allebei zien 

dat wat ik zeg waar is, waar zien we dat dan? Ik niet in jou en jij ook 

niet in mij, maar wij zien het beiden in de onveranderlijke waarheid die 

onze geest te boven gaat. En als we geen verschil van mening willen hebben 

over dit licht van de Heer onze God, waarom dan wel over een opvatting 

van een medemens, die wij niet kunnen zien zoals de onveranderlijke 

waarheid wordt gezien?' Stel dat Mozes zelf naar ons toe zou komen en 

zou zeggen: `Dit was wat ik in gedachten had.' Ook dan zouden we dat 

toch niet zien, maar wel geloven? Daarom moeten we ons over wat 

geschreven staat, niet opwinden tegenover elkaar. Laten we de Heer onze 

God liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze geest, en 

onze medemens als onszelf.  

Tja, met dit in gedachten kun je wel weer een tijdje denken en denken.. 

en denken…..maar misschien is het beter om het maar gewoon te gaan 

doen…. 

Bettineke van der Werf 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA WERKHOVEN 

Einde van het leesseizoen in Werkhoven. 

Op de laatste leesavond genoten we van een dik stuk heerlijke cake 

om het seizoen af te sluiten én om p.Bob Bodaar, elkaar en 

Augustinus voor alle inspiratie te bedanken. 

Van onze grote groep (17 deelnemers) haakte niemand af. Dat zegt 

iets over zowel Bobs leiding als over de gemotiveerdheid van onszelf. 

Bob loodste ons met zachte doortastendheid door de Belijdenissen. 

Met begrip voor de grote onderlinge verschillen in beleving, die de 

teksten van dit boek vaak hebben opgeroepen. 

Want ja, wat Augustinus ons meedeelt kan diep raken. 



9 

 

In de open discussie die daar zo nu en dan op loskwam, waardeerden 

we elkaars vertrouwen en verdroegen we elkaars visie. 

Dat zorgde behalve voor serieuze aandacht voor het studieuze aspect, 

tevens voor een opgewekt-vrijmoedige sfeer bij de leesavonden. 

Wat ons bindt, en dat merkten we steeds weer, is de liefde voor een 

Waarheid die het dagelijks leven verrijkt en ondersteunt. En daarbij 

het eigen doen en laten in klein- en groter levensverband positief  

beïnvloedt en activeert. 

Met welk geschrift Augustinus er in het komende leesseizoen aan bij 

gaat dragen, daar beraden we ons nog op. 

Bob Bodaar blijft ons trouw en wil volgend jaar de groep weer leiden. 

We wensen alle FAN leden een mooie zomertijd toe.                                                                                                               

Lot Weiland 

Aan de abonnees van Open Vensters: 

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2012 ad € 

10 s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken, op 

girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, onder 

vermelding van ‘abonnement Open Vensters 

2012’   

Penningmeester FAN 

 

 

VAN HET FAN BESTUUR 
De volledige tekst van de lezing op 5 november over 

Augustinus en het hart, samen met de lezing over de 

Regel tijdens de Augustijnse beweging op 8 oktober 

zijn via een aparte brochure tegen €2,50, exclusief 

verzendkosten, via het provincialaat verkrijgbaar. 

 
Na de FAN-dag is er een evaluatie geweest en is een aanzet gegeven voor de 

organisatie van de volgende FAN-dag. Gezien afgelopen keren houden we 

de structuur vast en zijn we druk bezig weer iemand te vinden voor een 

interessante, leerzame en boeiende lezing. 

Verder is er gesproken over wat lopende zaken, zoals het internationale 

congres, de financiën, en is er weinig vanuit het bestuur te melden. 

Evert Jan van der Werf. 
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AUGUSTINUSFEEST 
Het komende Augustinusfeest wordt traditiegetrouw gevierd in 

Eindhoven op 28 augustus. Schrijf deze datum alvast in de agenda! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u zich afvraagt waar dit fraaie 

schildje hangt, geef ik als tip ‘kijk even naar 

het plafond in de kamer van de 

provinciaal……’ 

bv ergens tijdens het Augustinusfeest.  

Bettineke van der Werf 

 

AUGUSTINUSFEEST 2012 
 

Hierbij nodigen wij U, van harte uit om deel te nemen aan het 

Augustinusfeest dat wij op dinsdag 28 Augustus a.s. in 

Mariënhage in Eindhoven vieren. 

 

Vanaf 14 uur staan koffie en thee etc. klaar 

Om 14.30 begint de bezinning, ingeleid door dr. Martin Claes. Hij 

koos als ‘werktitel’ “Augustinus’ Leermeester: oefeningen in 

gemeenschapsleven rondom de schrift” 
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16.00 Officiële presentatie van “Profaan – Sacraal”, bibliografie en het 

daarop gerichte levensverhaal van prof. Dr. Cees Mertens, Augustijn. 

16.15: Eucharistieviering 

17.00: apéritif 

17.30: diner 

19.00: einde  (tijden bij benadering!) 

 

Drs. Martin Claes  

Dr. P.M.G.M. (Martin) Claes heeft, 

verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid 

van de Universiteit Utrecht, gewerkt aan een 

promotieonderzoek over Augustinus’ receptie 

van de concepten van zelfkennis, therapie, 

vorming en exercitatio mentis onder 

supervisie van prof. dr. Willemien Otten 

(University of Chicago) en prof. dr. Paul van Geest (Faculteit 

Katholieke Theologie). Hij studeerde muziekwetenschap, wijsbegeerte 

en theologie en is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch. 

Op dit moment is hij o.a. pastor in Wychen en docent aan het St. Jans 

Centrum, seminarie voor de Priesteropleiding. 

 

Persoon zijn in een gemeenschap of:  

een gemeenschap zijn van verschillende personen; 

Persoonlijk geloven en sámen geloven;  

Zorg voor jezelf en zorg voor de mensen en de wereld om je heen; 

De vraag: hoe verhouden mens-zijn en gelovige-zijn zich tot elkaar: 

 Dat zijn thema’s van alle tijden. Maar ook nú heel actueel. 

De achtergrond van waaruit hij zich met ons bezinnen wil, omschrijft 

Martin Claes  zelf: 

 

“Zijn idee van de innerlijke leermeester Christus, maar ook zijn later 

uitgewerkte gedachten over de menselijke persoon als beeld van de 

Drie-ene God wijzen er op dat Augustinus Gods werkzaamheid eerder 

in het innerlijk dan in de veranderlijke buitenwereld zag. Dat betekent 

niet dat Augustinus geen oog had voor de goedheid van de schepping 

en voor wat de wereld voor ons kan betekenen. 

Dat Augustinus veel belang hechtte aan de dagelijkse praktijk van het 

samenleven als christenen in Kerk, bisdom en kloostergemeenschap is 
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in bijna al zijn geschriften en preken terug te vinden. De Bijbel neemt 

in dit gemeenschapsleven een centrale plaats in: als Woord van God, 

maar ook als oefenplaats; zelfs als therapie voor de kwalen die het 

ons, als verzwakte mensen, moeilijk kunnen maken om samen te leven 

en samen te geloven. Augustinus signaleert dat Gods’ spreken zich in 

de bijbel - zoals een goed arts doet - aan past aan onze conditie. 

Omdat Christus volgens Augustinus vooral te vinden is in het beleven 

van de caritas in gemeenschappen rond het Woord van God, stelt zich 

de vraag hoe deze twee wegen naar Christus zich verhouden. 

Enerzijds is er de weg van de verinnerlijking (Innerlijke Leermeester, 

De Magistro) en anderzijds duidt Augustinus op het belang van 

oefening in gemeenschapsleven rondom de Schrift (De Doctrina 

Christiana) Bezinning op deze twee wegen van individualiteit en 

gemeenschapsleven zal ons hopelijk inspiratie geven om na te denken 

over Augustijns leven in de 21e eeuw.” 

Paul Clement 

Wilt u zich svp vóór 20 augustus opgeven bij het Provincialaat 

Augustijnendreef 15  5611 CS Eindhoven Tel: 040 243 16 46  

E-mail: pvlt(@ision.nl 

 

TERUGKIJKEN: 
 

Lezing over de Communiteit van Grandchamp op 3 maart in 

Nijmegen 
Op de FAN-dag van 3 maart j.l. vertelde Elisabeth van Ketwich 

Verschuur ons over de door protestantse vrouwen opgerichte, 

oecumenische Communiteit van Grandchamp in Zwitser-land. Haar 

lezing had de titel: mijn persoonlijke zoektocht naar eenheid via 

Grandchamp, met Augustinus. Elisabeth werkt als taal- en 

letterkundige voor het Augustijns Instituut mee aan de vertaling van 

Augustinus’ preken ‘De Sanctis’. 

Elisabeths ouders waren Doopsgezind. Ook zij heeft zich laten dopen 

in de Doopsgezinde Gemeente. Als doopsgezinde moet je zelf om de 

doop vragen en je eigen geloofsbelijdenis schrijven. Centraal in haar 

belijdenis stonden de woorden, die ook thuis aan de muur hingen: 

‘Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is; één in ’t christelijk 

geloven, daden gaan woorden te boven’. 
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Met hart en ziel zet zij zich nu in voor de eenheid onder de christenen, 

want dit is ook Jezus’ laatste wil die hij verwoordt in zijn 

afscheidsgebed: dat allen één zijn opdat de wereld gelove (Joh. 17, 

21). 

Elisabeth woont in Oosterbeek  Daar bestaat al jaren de gewoonte dat 

katholieken en protestanten samen met Pinksteren liederen zingen 

onder de kastanjebomen vóór de r.-k. kerk.   Ze is tegenwoordig lid 

van de Vereniging van Vrijzinnig Gelovigen. Ze voelde zich zeer 

ongelukkig met de nadruk van de protestantse kerken op ‘schuld’, 

‘vergeving’ en 'verzoening’. En zij is blij met de drieslag ‘vreugde’, 

‘eenvoud’ en ‘barmhartigheid’ van Grandchamp.  

In 1990 ging Elisabeth voor het eerst naar de Communiteit van 

Grandchamp. Van de 1e dag af werd zij getroffen door de openheid, de 

blijheid, de zang en het gebed, 4x per dag. Elke gast krijgt een 

persoonlijk begeleidster. Tijdens een ander bezoek aan de comuniteit 

werd zij zich bewust van de gedachte dat ‘de komst van het 

Koninkrijk van God óók van haar afhangt’. Sinds 2003 is zij lid van 

de Derde Orde van de Eenheid van de Communiteit van de Zusters 

van Grandchamp. Dit doet op haar een beroep om actief te zijn in de 

geloofsgemeenschap thuis en zich in te zetten voor de eenheid van de 

kerken. In Nederland gaat het slecht met de oecumene. Elisabeth 

meent dat je met praten over de verschillen tussen de kerken 

nauwelijks verder komt. Samen stil zijn en samen zingen zijn wel 

middelen die je dichter bij elkaar brengen. 

 

Het ontstaan van de Communiteit van Grandchamp 

Een kleine protestantse vrouwengroep kwam in de jaren dertig in het 

rustige Grandchamp in het dorp Areuse ten zuiden van Neuchâtel bij 

elkaar om in stilte voor God te staan. In hun retraites ontdekten zij de 

waarde van het samen stil zijn, voor de eigen ontmoeting met Christus 

en voor de gemeenschap. De retraites werden voorbereid en geleid 

door Geneviève Micheli. Al gauw ontstond de behoefte aan een vaste 

plek waar je altijd terecht kon en aan een vaste kern van begeleiders. 

De eerste die in Grandchamp kwam wonen, in 1936, was Soeur 

Marguerite, samen met twee andere vrouwen. Marguerite had een 

baan in de zorg. Toen ze eens in stilte met Geneviève in de kerk zat te 

bidden, kreeg ze een visioen van een graankorrel die, in de aarde 

gestrooid, 100 nieuwe graankorrels voortbracht en die, weer 
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uitgezaaid, 1 miljoen graankorrels voorbrachten. Met hun drieën 

besloten ze toen een communiteit te vormen, en Marguerite zegde haar 

baan op. 

Enige jaren later vroegen zij Geneviève Micheli om de leiding te 

nemen als eerste moeder van de Communiteit. Na haar is 30 jaar lang 

de Nederlandse zuster Minke de Vries de bezielende priorin geweest.( 

In een interview met Leo Fijen spoort Minke iedere christen aan om in 

navolging van Christus, ‘zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 

wereld waarin wij leven’ red. ). 

Veel vrouwen uit verschillende landen, waaronder Nederland, sloten 

zich bij hen aan.. Na de oorlog trok de communiteit zowel Duitse als 

Nederlandse vrouwen aan, en werd Grandchamp een plaats voor vrede 

en verzoening. Mère Geneviève werd de drijvende kracht binnen de 

gemeenschap. Ze leerde de jonge protestantse theologiestudent Frère 

Roger Schutz kennen die later in Taizé, in Frankrijk, een gemeenschap 

van broeders stichtte. Met hem wisselde zij veel kennis en ervaringen 

uit. Uiteindelijk werd pas in 1952 de Communiteit van Grandchamp 

opgericht, en verbonden de eerste zusters zich voor het leven. 

Geworteld in de Reformatie is de communiteit verbonden met de 

Eglise Réformée van Neuchâtel. Maar de communiteit is 

oecumenisch, en zij volgen dezelfde liturgie en Regel als de broeders 

van Taizé. Er is ook contact met de oosters-orthodoxe en de rooms 

katholieke kerk. Soeur Minke die ook bij de paus op audiëntie ging, 

schreef eens, op verzoek van de paus, een serie kruiswegstaties. 

Voor Duits sprekende gasten openden de zusters een zusterhuis bij 

Basel. Ruim 50 zusters hebben inmiddels een gelofte voor het leven 

afgelegd; enkelen van hen werken in Algerije en Jeruzalem. 

Bidden en werken voor eenheid en verzoening binnen de kerk en in de 

wereld en het met respect omgaan met de aarde staan voorop. Er is 

veel aandacht voor de natuur en overal staan bloemen. In de loop van 

de jaren hebben de zusters ook meegewerkt aan initiatieven op het 

gebied van vrede en ontwikkelingssamenwerking. Zo verbinden de 

zusters het actieve en contemplatieve leven met elkaar. 

In Grandchamp gebeurt alles in stilte, ook het corveewerk in eetzaal 

en keuken. Taizé wordt jaarlijks door duizenden jongeren bezocht die 

in tenten worden opgevangen. In Grandchamp zijn er slechts 30 

gastenkamers, maar elke gast wordt wel individueel begeleid. 
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Spiritualiteit van de Communiteit 

Centraal staat het verlangen naar eenheid. Kernelementen van de 

spiritualiteit vormen het lied waarmee aan God lof wordt gebracht, en 

waardoor je ook zelf veranderd wordt. Het gebed waardoor je beter 

leert begrijpen wat God van je wil. De (innerlijke) stilte waarin je 

ontdekt dat niet jijzelf maar dat Christus het middelpunt van alles is. 

Via je adem kun je in de stilte ook heling vinden. 

Verrijzenis en opstanding van Christus: deze wordt door de zusters 

wekelijks gevierd, als teken dat de Liefde van God boven alles gaat. 

De Zaligsprekingen maken deel uit van het middaggebed; Christus 

heeft in erbarmen naar je omgezien, en daardoor kan ook jij je over 

anderen ontfermen. Wordt ook uitgedrukt in de voorbeden. 

 

Het ontstaan van de Derde Orde van de Eenheid 

Mère Geneviève kreeg in de jaren vijftig hulp van Frère Roger bij het 

vormen van een groep die later de naam Derde Orde van de Eenheid 

zou krijgen. Er waren ook Nederlanders bij de vorming van deze 

Derde Orde betrokken, en na 1992 traden nieuwe Nederlandse 

mannen en vrouwen tot de Orde toe. De Nederlandse groep komt 4x 

per jaar bij elkaar, en gaat eenmaal per twee jaar naar Zwitserland. 

Ook zr. Christa van de Kanunikessen in Maarssen hoort bij de Derde 

Ordegroep. Ze gaat regelmatig met hun participanten naar 

Zwitserland. 

De Derde Orde heeft een Regel die korter is dan de Regel van de 

Communiteit en die is aangepast aan het leven buiten een 

kloostergemeenschap. Uitgegaan wordt van het Evangelie, met name 

de Zaligsprekingen, en de nadruk ligt op de liefde en de vrede die tot 

vreugde, eenvoud en barmhartigheid leiden. 

Internationaal zijn er ca. 200 leden en een groot aantal 

belangstellenden. Er zijn groepen o.a. in Frankrijk, Duitsland, 

Zwitserland. De leden en de belangstellenden komen uit verschillende 

kerkelijke tradities. Een vrouw van een predikant is sinds kort gestart 

met een groep in Benin (Afrika) waar veel jonge mensen aan 

meedoen. 

 

Kennismaking met Augustinus 

Door haar betrokkenheid bij het vertaalproject van het Augustijns 

Instituut maakte Elisabeth kennis met Augustinus. Tot haar verbazing 
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en verwondering ontdekte ze dat de Belijdenissen in feite ook één 

grote lofprijzing zijn. En dat de beelden die Augustinus gebruikt, 

mensen van onze tijd nog steeds aanspreken. 

Door zijn preken kan een evangelietekst ineens gaan leven. Elisabeth 

verwijst naar preek 288 uit de Goede geur van Christus, die je oproept 

de weg die je zelf gaat, eerlijk te onderzoeken. Als je God wilt 

begrijpen moet je Hem eerst in je leven toelaten en vervolgens zijn wil 

doen. Augustinus maakt de weg die wij hebben te gaan, meer 

begaanbaar. In zijn 75 preken over heiligen die op hun gedenkdagen 

zijn uitgesproken, zegt Augustinus: de eerste heiligen waren 

martelaren, bloedgetuigen. Nu zijn ze onze voorsprekers bij God. We 

hoeven de martelaren niet te vereren, ze zijn wel ons voorbeeld. God 

gaf hen de kracht om het vol te houden. De mens kan niet buiten de 

kracht van God. Christus is ons voorbeeld, zegt Petrus. En in preek 

284 zegt Augustinus dat de martelaren Christus gevolgd zijn. Daarmee 

stortte de brug niet in en de bron is niet opgedroogd. Christus heeft 

voor iedereen geleden, hij wil dat iedereen gered wordt. Iedereen telt 

mee en wordt opgeroepen om hem te volgen. 

 

De vertaalgroep bestond uit 7 personen uit verschillende kerkelijke 

tradities. Bij het vertalen speelt je geloofsopvatting mee. Door samen 

Augustinus te vertalen kun je volgens Elisabeth, goed ‘de oecumene 

leren’. Ook de Derde Orde van de Eenheid kan iets van Augustinus 

leren vooral van zijn centrale idee van de Christus totus. Het ene 

lichaam van Christus omvat alles en allen die hem volgen. Ze verwijst 

naar Augustinus’ preek over Petrus en Paulus en over 1 Kor.12 die 

erover gaat dat wij allen deel uitmaken van het Lichaam van Christus. 

Christus’ hoofd is bij God, maar zijn ledematen zijn aanwezig op 

aarde. Als iemand op je voet staat, dan voelt het hoofd dat en 

schreeuwt het uit van de pijn die je voelt in je hoofd. Paulus wilde 

voor zijn bekering de verbreiding van de Blijde Boodschap verder 

uitdragen, en trapte daarbij op de voeten van Christus ...  

 

Een inspirerend verhaal over een persoonlijke zoektocht en over de 

voor velen onbekende oecumenische Communiteit van Grandchamp 

in Zwitserland. 

Julia van Wel  
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Zonnebeke  

Het was een beetje afwachten of die Augustinusdag op 21 april 2012 

wat zou geven. Wie ligt er nu zo wakker van het geloof en de figuur 

van Augustinus en het geloof, dat hij daar 

één volle dag aan wil besteden? En dan 

nog op een zaterdag waar zoveel wereldse 

beslommeringen een mens in beslag 

nemen. Wel dat viel buiten alle 

verwachtingen best mee. In zoverre zelfs 

dat de Augustijnse spiritualiteit na twee 

eeuwen opnieuw vaste grond onder de 

voeten krijgt in Zonnebeke in de vorm van 

een Familia-groep. Dat zijn mensen die 

hun pastoraal engagement voor kerk en 

samenleving willen voeden en 

onderbouwen in een geest van 

vriendschap met gezamenlijk gebed en vorming, zoals ook Sint-

Augustinus dat voorhield. Een groep waar je je aanvaard weet en 

gedragen voelt, een groep ook met een verrijkend religieus aanbod. 

Geen sectair groepje dat een eigen leven gaat leiden maar door hun 

betrokkenheid verankerd blijft in het dagelijkse geloofsleven. Het zijn 

mensen die actief zijn in de parochie, in de liturgie, de catechese, 

dienstbaar zijn in ziekenzorg of gewoon attent of alert blijven voor de 

noden in hun omgeving. Vaak vinden zo'n mensen geen klankbord 

voor hun diepste inspiratie. Vaak gaan ze ook gebukt onder een zekere 

vorm van eisend cliëntelisme à la carte van 'wij-vragen-u-draait-maar 

Wanneer-het-ons-past-en-onder-onze-voorwaarden'. Men vergeet al te 

dikwijls dat de diensten die christenen elkaar bewijzen van een heel 

andere aard zijn dan die in een commerciële omgeving. En als 

parochies elkaar dan nog als concurrenten beschouwen, vliegen gaan 

afvangen, wijken we al helemaal af van het ideaal van de eerste 

christenen in de Handelingen van de apostelen. We willen onbevangen 

openstaan en ingaan op de noden en de vragen van de mensen, 

aansturen op echte ontmoetingen. Maar na zo'n transactie is het 

meestal afgelopen: dienst geleverd, zaak gesloten. We vragen ons 

soms vertwijfeld af, waarom? Maar goed, we moeten de rekening van 

een ander niet maken maar eerst nagaan hoe we zelf zinvoller aan de 

slag kunnen in de moeilijke tijd die ons nu gegeven is. Daarbij is het 
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allerminst de bedoeling een teloorgegane machtsbasis te herwinnen. In 

een recent artikel geeft onze bisschop Jozef De Kesel enkele 

aandachtspunten die, belangrijk zijn voor de priesters, voor diakens, 

parochie-

assistenten, pastoraal werkenden en ook voor iedereen in 

kerkgemeenschap zelf. In een niet homogene christelijke cultuur is het 

belangrijk elkaar te helpen leren geloven, zelf je christen-zijn in vraag 

te durven stellen door naast voorganger ook volgeling van Christus te 

zijn, biddend-luisterend aanwezig te zijn en door herbronning. We 

waren ook verheugd een kort woordje van bemoediging van de 

bisschop voor ons initiatief te ontvangen dat geheel in dezelfde lijn 

ligt. 

 

Groet van de bisschop 

Beste deelnemers aan de Augustinusdag te Zonnebeke en aan u allen 

die op een of andere manier deelnemen aan de herbronningsweek 

Steek-over in de decanaten Ieper en Poperinge.  

Ik hoop en wens u allen toe dat het echt een moment van herbronning 

mag worden, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw 

geloofsgemeenschappen. We beleven sterk veranderende tijden 

en structuurveranderingen dringen zich op. Maar waar we vooral nood 

aan hebben is een nieuw hart en een nieuwe geest. Laten we elkaar 

helpen om opnieuw de ongehoorde nieuwheid van het evangelie te 

ontdekken. Het geloof is en blijft een kostbare parel. Het loont de 

moeite hem te ontdekken, doorheen de verkondiging, de liturgie en de 

diaconie. Ik ben blij dat Augustinus hierbij jullie gids mag zijn. Altijd 

weer kom ik onder de indruk van de frisheid en onbevangenheid van 

zijn woorden en gedachten. Ik hoop dat ze ook uw hart en uw ogen 
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mogen openen. Alle goeds op deze dag en in deze week en hartelijke 

groeten.      + Jozef De Kesel 

De eucharistie niet meegerekend mochten 

we een kleine vijftig mensen begroeten, 

waaronder dan een kleine twintig uit 

Zonnebeke zelf. Er was een sterke 

augustijnse aanwezigheid uit Ieper, 

Brugge, Gent, Eindhoven en Nijmegen. 

Iemand zei, voor zo'n aanbod moeten we 

vaak vele kilometers rijden en nu komt 

het naar ons toe. Vooral onze plaatselijke 

mensen konden gaandeweg aanvoelen dat  

de spiritualiteit van Augustinus meer dan 

ooit bruist en werkelijk iets betekent.  

Daarbij was vooreerst de conferentie van 

Lode Aerts zeer bepalend. Verre van saai 

of academisch te zijn, wist hij vanuit een gedreven, gelovig standpunt 

de toehoorders aan zich te binden met een boeiend relaas over 

Augustinus bekering en baanbrekende geschriften en werken waarvan 

er veel de tand des tijd doorstaan hebben. Hoe hij 'inzichtelijk' toch z'n 

rationalisme en sceptisme overwon, de bijbel leert te verstaan niet als 

een boek vol onzin maar als een openbaring van Gods liefde in de 

eerste plaats voor de minsten en de zwaksten. 

Even verfrissend en concreet en openhartig waren de getuigenissen 

van de Familia-groepen uit Nijmegen (Boskapel en Lindenholt)  en 

Eindhoven.  
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Ook de inbreng van hun jongeren o.a. via een bouwkamp in een 

veertiende-eeuws augustijns klooster in San Gimignano (Toscane) 

wekte bewondering en was heel inspirerend. 

Trees Degryse bracht nadien de plaatselijke geschiedenis van de abdij 

tot leven met z'n ups-and-downs, een kleine gemeenschap uiteindelijk 

maar van belang. De Augustinusdag heeft z'n effect niet gemist. Een 

schitterende conferentie, authentieke getuigenissen, wat couleur locale 

en de uiterst verzorgde catering van Jantien en Benjamin brachten de 

harten en zielen tot eenheid. Dank ook aan de parochianen die samen 

met ons de eucharistie van 16.00 u. – een uur vroeger dan gewoonlijk 

– hebben meegevierd en achteraf mochten meegenieten van een 

heerlijk augustijnenbiertje. 

Lode Caes 

 

 

 

STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 
Alle hulp is welkom!  

info@osainternational.nl.  

Het bankrekeningnummer is: 12.66.22.477 

(Rabobank, t.n.v. Stichting OSA International NL 

te Eindhoven).  

Jan Martijn van der Werf, Jonas van de Wiel,  

Wim Sleddens o.s.a. 
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AUGUSTINUS ONDERWEG 

Ieper (boven en onder) Dendermonde (2x boven) 
 

Veurne (rechts) 
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STUDIEDAGEN 
Heverlee Studie- en ontmoetingsdag 

De jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 22 

september 2012, van 10u tot ongeveer 15u30 in en rond ons eigen 

Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee 

 

Augustijnse Beweging:  

Zesde ontmoetingsdag Augustijnse Beweging 

Op zaterdag 27 oktober 2012 organiseert de Augustijnse Beweging 

voor de zesde keer een ontmoetingsdag. 

Thema van deze dag: De zaligsprekingen - opstap naar goed leven: 

Augustinus' pastorale visie op Jezus' bergrede. 

De plaats van deze bijeenkomst is in het klooster De Stad Gods van de 

Augustinessen van Sint Monica 

Soestdijkerstraatweg 151, 1213 VZ Hilversum, 035-6852546. 

De bijeenkomst duurt van 10:00u tot 16:30u. Meer informatie over  
inhoud en sprekers vanaf half augustus op de website.  

 

 
FAN dag 

3 november 2012, Werkhoven, Utrecht. 

Het programma wordt nog bekend gemaakt. 

 

 

KAARTEN MET TEKSTEN VAN AUGUSTINUS 
Kaarten met teksten van Augustinus 

met initiaal van Mariarosa Guerrini 

osa zijn te koop bij de Familia 

Augustiniana Lindenholt. Er zijn 

momenteel 6 series. De A, B en C 

serie bestaan uit kerstteksten, de D 

serie dragen algemene teksten.  

V teksten over vriendschap en de E 

serie heeft teksten die bij rouw gebruikt kunnen worden.  

Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief 

verzendkosten)  
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Kaarten met afbeeldingen van de 

teksten uit de Regel (Mariënhage, 

Eindhoven) zijn te koop bij het 

Augustijns Instituut in Eindhoven en bij 

het provincialaat. € 1,=  per stuk 

(exclusief verzendkosten) 

Boekenleggers 

Er zijn 5 verschillende boekenleggers 

met teksten van Augustinus. Ze kosten 

€1,= per stuk en zijn verkrijgbaar op FANdagen.  

Kaarsen 

Kaarsen met het Augustinusraam uit Amsterdam zijn te koop via de 

groep Amsterdam.  

Boekje 

Door de Familia uit Amsterdam is een boek uitgebracht onder de titel 

‘Het leven van St. Augustinus’. De hierin weergegeven 

levensbeschrijving van de kerkvader is gebaseerd op het boek 

‘Augustinus, de boodschap van een leven’ van Vera Paronetto. In dit 

boek worden voortdurend Augustinus’ levensomstandigheden en zijn 

werken met elkaar in verband gebracht. 

Dit boek wordt verspreid onder de parochianen van de parochie van 

de H. Drie-eenheid waartoe de Augustinuskerk behoort. 

Tegen betaling van € 3,-- kunnen de parochianen in het bezit van dit  

boek komen. De meeropbrengst is bestemd voor de Stichting OSA 

International Nederland, waarmee zij een aantal projecten kan 

ondersteunen. De stichting is gestart met een weduwenproject in Papu 

(Indonesië). Voor verdere informatie over de verspreiding van dit 

boek kunt u contact opnemen met de secretaris van de F.A.N. 

 

AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) staat elke 

dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  

Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst kunt u dagelijks 

terecht bij Augustine Day by Day 

www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/ 

http://www.augustijnen.nl/
http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 

 

Familia Augustiniana       :www.familiaaugustiniana.nl 

Augustijnen algemeen       :www. augustinians.net 

Augustijnen Nederland :www.augustijnen.nl 

Augustijns Instituut nl :www.augustijnsinstituut.nl 

NGO     :www.osainternational.org 

Augustijns Instituut be       :www.augustiniana.net 

Augustijnse beweging        :www.augustijnsebeweging.nl 

St Augustine Day by day   :www.artsci.villanova.edu/ 

     dsteelman/augustine/ 

 

VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 

 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 

 

Donderdag 7.45 u  

Morgengebed Lindenholt 

 

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-17 juli derde Internationale 

Lekencongres Rome 

28 augustus Augustinusfeest 

Eindhoven 

22 september Augustinusdag Heverlee 

België 

27 oktober Ontmoetingsdag 

Augustijnse Beweging 

  3 november 2012 FAN dag  

Werkhoven 

 


