
Familia Augustiniana 

Maart 2014 
 

 

 

 

Open  

Vensters 54 
Rondzendbrief van de Familia Augustiniana 



2 

 

OPEN VENSTERS 
Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland 
Verschijnt 4 x  per jaar 
 
REDACTIE 
Bettineke van der Werf,  
Wedesteinbroek 14 06,  
6546 RN Nijmegen 
e@vdwerf.eu    

      Antoinette Reijnders 
      de Geerkamp 15 22 
      6545 HP Nijmegen 
      antoinettereijnders@hotmail.com 

Verslagen FAN bijeenkomsten:   Julia van Wel      
Technische ondersteuning:   Evert Jan van der Werf 
Verzending:     Marjette de Rechter 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND 
Bestuur: 
Voorzitter:   Annemiek Alferink 
Secretaris:    Ingrid van Neer- Bruggink  
Penningmeester:  Hans Simis     
Leden:    Evert Jan van der Werf 
   Wim Sleddens o.s.a.  
    
Website   www.familiaaugustiniana.nl  
Secretariaat:   Elbeplantsoen 41 
    5704 KX Helmond 
Financiën   banknummer 3108366 

   IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66 
    t.n.v. Vereniging FAN   
    
Lidmaatschap FAN inclusief  Open Vensters €50,= per jaar  
Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN  €10,= per jaar 
Aanvraag toezending Open Vensters:  Secretariaat FAN 
 
De redactie behoudt zich het recht voor  
ingezonden teksten in te korten of niet te plaatsen.  
 
VOLGENDE NUMMER: eind juni 2014 
SLUITING KOPIJ:   10 juni 2014  

http://www.familiaaugustiniana.nl/


3 

 

 

Inleiding: 

Voor u ligt het vierenvijftigste nummer van Open Vensters.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN.  
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 
tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij met een 
foto hiervan! Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de 
rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Augustinus,  
universiteit in Wenen 
Foto: Evert Jan vd Werf:  
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 
Mij is de last op de schouders gelegd van een hoog ambt.  
Het baart mij zorgen, want daar rekenschap van afleggen is niet 
gering. En het komt allemaal weer indringender voor me te staan op 
de verjaardag van mijn wijding.  
Deze dag zegt me dat ik de taak die ik jaren geleden op me heb 
genomen, behoor te vervullen met de instelling alsof ik er vandaag 
aan begon.  
En wat jaagt me dan vrees aan, bij zo’n ambt? Ik ben gewoon bang 
dat ik meer gevoelig ben voor de aspecten die deze taak voor mij juist 
zo riskant maken, en minder gevoelig voor wat haar vrucht doet 
dragen onder u. Daarom hoop ik te mogen rekenen op de hulp van 
uw gebed tot de Heer, dat hij die bereid is mij te verdragen, ook 
bereid is om deze last samen met mij te dragen.  
Wie daar om bidt, bidt ook voor mij.   
En de last die ik op mijn schouders heb, dat bent u toch? Bid daarom 
voor mij, bid samen met mij om kracht, zodat u niet te zwaar gaat 
wegen. Onze Heer Jezus spreekt van zijn last. 
Dat zou hij niet doen als hij hem niet samen met mij droeg. Maar ik 
hoop dat u mij ook wilt steunen. Dan kunnen we, zoals de apostel 
ons zegt, onze lasten samen dragen en zo de wet van Christus 
naleven.  Als hij niet met mij mee draagt, wordt de last te zwaar.  
Als hij mij niet draagt, kan ik het niet aan. 
Waar mij vrees aanjaagt wat ik ben voor u, daar troost mij wat ik ben 
samen met u. Voor u ben ik bisschop, maar samen met u ben ik 
christen. Het ene is de naam van de taak 
die ik op me heb genomen, het andere is 
een woord van genade. Het ene houdt een 
risico in, het andere spreekt van behoud. 
We zijn toch allemaal de speelbal van de 
grote zee en haar golven? Maar te weten 
dat we door zijn bloed zijn vrijgekocht, 
doet ons rustig binnenvaren in veilige 
haven.  
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In de taak die ik heb moet ik hard werken, maar ik kom tot rust in de 
weldaad die wij gemeenschappelijk hebben. Dat ik samen met u 
vrijgekocht ben, is voor mij een diepere vreugde dan mijn opdracht 
om u voor te gaan. Daarom probeer ik, zoals de Heer mij vraagt, u 
nog beter van dienst te zijn, en me niet ondankbaar te tonen 
tegenover de prijs waarmee ik ben gekocht om samen met u dienaar 
te zijn.  
(Uit een Preek van Augustinus, op de verjaardag van zijn 
bisschopswijding, Preek 340, 1 
 

BOEKBESPREKING 
St Augustine the Algerian / Karla 
Pollmann. Göttingen: Ruprecht, 2007 
(herdruk). (Beihefte zum Göttinger 
Forum für Altertumswissenschaft; 12). 
ISBN 978-89744-209-2  
Prof. Karla Pollmann is de 
hoofdredacteur van het digitale project  
After Augustine en de in september 2013 
verschenen Oxford Guide of the 
Historical Reception of Augustine 
(OGHRA) (1), een uitstekende, maar 
kostbare driedelige encyclopedie die je 
natuurlijk in onze bibliotheek kunt 
raadplegen.  

Ook uitstekend, maar betaalbaar is dit essay, haar inaugurele rede, 
gehouden aan de St Andrews University in Schotland in 2002. Het 
behandelt op een bescheiden manier wat de denker Augustinus heeft 
betekend en nog steeds kan betekenen voor onze maatschappij. De 
toevoeging 'the Algerian' is geen historische realiteit, maar wel een 
uitdagende uitspraak inzake de invloed van een historische figuur tot 
in onze tijd. Augustinus is immers de brug geworden die continenten 
en culturen met elkaar verbindt. De titel refereert ook aan de 
Augustinusconferentie die in april 2001 in Algerije gehouden kon 
worden en die context klinkt door in Pollmanns essay. Haar conclusie 
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is dan ook dat de invloed van Augustinus wordt bepaald door de 
maatschappij waarin je leeft.   
Eerst schetst ze in grote lijnen Augustinus' komaf en zijn omgeving, 
dan de kerk in Hippo, zowel het gebouw als de gemeenschap. Gezien 
de doelgroep van Open Vensters, wil ik hier het tweede deel van haar 
essay doorgeven, de 'Five characteristics of Augustine's Work' (p. 28-
36).  
De eerste karakteristiek is zijn opleiding en beroep als orator en 
rhetor. Hij beheerst de kunst van het argumenteren en blijft dit in al 
zijn werken doen. Veel werk is gericht tegen opponenten en is dus 
polemisch van aard. Later zouden veel argumentaties uit hun 
polemische context worden gehaald en als 'dogma's' worden 
geclaimd, wat uiteraard niet kan. Bovendien weet hij ook emotioneel 
te overtuigen, wat een novum in de wereldliteratuur opleverde, de 
Confessiones.  
Als tweede benadrukt Pollmann dat Augustinus geen traditionele 
geleerde was maar meer een onderzoeker. Hij gaat door voor de 
bedenker van de autobiografie, maar is ook de schepper van De 
civitate Dei- Over de stad van God, een soort filosofie van de 
geschiedenis. Hij is bovenal onderzoeker van begrippen als de Drie-
eenheid, Gods genade, erfzonde. En in zijn preken leren we hem 
kennen als een creatieve en rijk associërende commentator van de 
Bijbel.  
Een derde karakteristiek dat hem tot een genie en grote 
persoonlijkheid maakt, is zijn geslaagde  combinatie van humor en 
het verhevene. Karla Pollmann illustreert dit met het beroemd 
geworden citaat: 'Geef mij kuisheid en onthouding, maar nu nog niet' 
(Conf, 8,17). Je kunt ook denken aan het gebruik van humor in sermo 
53 waarmee Augustinus duidelijk maakt dat wij Gods gestalte niet 
moeten meten. Met een kwinkslag komt hij tot de redenering "God 
zit op de hemel en tegelijk meet Hij de hemel met de palm van zijn 
hand." (2)  
Een vierde kenmerk is zijn voortdurende onderzoek naar de 
verhouding tussen geloof en rede en daarmee vooruit te komen. Je 
mag niet blijven stilstaan. Door jezelf te onderzoeken leer je jezelf 
kennen en je plaats tegenover God. De psychologie dankt veel aan 
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Augustinus' beschrijvingen van zijn diepste zelf, zijn innerlijke stem. 
Wie zoekt en blijft zoeken wint aan inzicht. Augustinus zelf 
waarschuwt ons in zijn Nabeschouwingen dat zijn gedachten niet als 
een systematisch en statisch geheel gezien moeten worden; latere 
generaties kunnen beter inzicht hebben. (Retractationes. inleiding). 
Een kenmerk dat vaak wordt ondergewaardeerd in de receptie van 
Augustinus' werk.  
'Finally, as a thinker, Augustine often wanted to have the cake and 
eat it'. Augustinus hechtte veel belang aan vorming en scholing. Hij 
erkende dat alles wat je moet weten in de Bijbel staat, dat alle 
geleerdheid niet meer waarde heeft dan de goede daden die eruit 
voortkomen; dat al onze kennis in het niet zal verdwijnen zodra we 
de echte wijsheid zien, Christus zelf. Toch heeft hij zich bovenmate 
ingespannen om zijn clerici en de toehoorders te onderrichten, hun 
vragen te beantwoorden, kennis en strategieën te delen. Met zijn 
eigen bibliotheek, scriptorium, zijn catalogus van publicaties heeft hij 
al bij zijn leven voor verspreiding zorg gedragen.  
Augustinus staat voor cultuuruitwisseling en meningsvorming. Hij is 
enerzijds de klassiek geschoolde retor die door en door vertrouwd is 
met het Grieks-Romeinse gedachtegoed, anderzijds de onderzoeker 
van filosofische visies en stromingen, christelijke begrippen in 
wording en daarmee de commentator en archivaris die zijn eigen 
eeuw overstijgt. Daarvoor is wel een democratische samenleving 
nodig.  
Ingrid van Neer-Bruggink 

(1) Zie Nieuwsbrief 8 Augustijns Instituut 
(2) Zie Joost van Neer, 'Didactically Responsible Use of Humour in 

St. Augustine's Sermo 53,12-14' in Augustiniana 54 (2004) p. 
551 

 
Opmerking van de redactie: De boekkeuze is deze keer bepaald door de 
politieke omstandigheden: de Augustinusreis 'In de voetsporen van 
Augustinus' gaat niet door vanwege de politieke instabiele situatie in 
Algerije.  
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VAN DE PENNINGMEESTER: 
Aan de abonnees van Open Vensters  
en FAN-leden: 
Voor zover u nog niet aan mijn verzoek hebt 
voldaan, wilt u de betaling van uw 
contributie of abonnement op Open 
Vensters binnenkort regelen? IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  
t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘lidmaatschap FAN 2014’   
In onze begroting voor 2014 is een bedrag aan rente opgenomen, 
uitgaande van de veronderstelling dat wij over een grote periode 
rente van ons spaargeld kunnen genereren. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

Hans Simis – penningmeester 
 

FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM  
In onze St Augustinuskerk vond een bijzondere viering plaats waarin 
Mgr. Jos Punt is voorgegaan. De aanleiding was het samengaan van 
vijf geloofsgemeenschappen, inclusief de St.Augustinusgemeen-
schap, onder de nieuwe naam RK Parochie Emmaüs. De geloofs-
gemeenschappen kerken nu in de Boom als hoofdkerk (staat in de 
steigers voor grote reparaties), Augustinus en Vincentius. De kerken 
Magdalena en de Liefde werden gesloten. 
Er zijn veel besprekingen vooraf gegaan waar ook leden van onze 
groep betrokken zijn geweest. De fusie geeft onrust en veel verdriet. 
Na de viering had de bisschop nog een saillante mededeling. Na een 
privégesprek met paus Franciscus tijdens het Ad Limina-bezoek, heeft 
de bisschop de paus uitgenodigd voor een bezoek aan Amsterdam. 
Evenwel heeft de aartsbisschop van Nederland het nodig geacht deze 
afspraak bij de paus af te zeggen. Jammer! 
 
Op onze maandelijkse bijeenkomsten lezen we preken van 
Augustinus. Steeds opnieuw leveren zij nieuwe gezichtspunten op 
voor ons dagelijks leven. Het systeem is een preek thuis lezen, terwijl 
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een andere preek op de dag van samenkomst zal worden voor-
gelezen. De opkomende vragen daarbij zijn punten van discussie die 
kleur geven van betrokkenheid.  
Bijvoorbeeld preek 105A: “Alleen de goede wil 
telt”. Augustinus legt tot in de finesse uit wat 
dit betekent. De daarbij gegeven voorbeelden 
zijn treffend, ook in ons hedendaags leven. 
 
Bij toeval trof ik een aantal kleine gebeden van 
St. Augustinus aan. Na verificatie door Wim 
Sleddens, waarvoor hartelijke dank, besloten 
wij de teksten als sluitstuk af te drukken op de 
zondagse liturgieboekjes. Wij hopen hiermee 
dat Augustinus meer over het voetlicht komt. 
 
Eens is de week komen we ook in de Sacramentskapel bij elkaar en 
bidden het getijdengebed. In het begin was het wel even wennen. 
Het zou vreemd zijn als iedereen meteen enthousiast is. Maar de 
gebeden en vooral de ingelaste stiltes werken op je in. 
De gebeden komen van de Tiltenberg en zijn te vinden op haar 
website. De toelichting geeft aan hoe een en ander in zijn werk zou 
kunnen gaan en het eindigt met een vers uit Psalm 21. 
 

“Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, 
uw naam, Allerhoogste, te loven. 

Uw goedheid te melden iedere ochtend 
en heel de nacht door uw trouw.” 

 

Hans Bornhijm 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  
In het nieuwe jaar hebben we afscheid genomen van Het werk van 
monniken. Het begon te veel op monnikenwerk te lijken: het boek 
bood ons weinig aanknopingspunten voor een discussie die ook ging 
over dingen die we belangrijk vinden voor ons eigen leven. We kozen 
op voorstel van Annemieke Pacilly voor een nieuwe opzet van het 
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thematische deel van onze avonden. Om de beurt kiest iedereen een 
tekst van Augustinus die hem of haar aanspreekt en die tekst gaan 
we bespreken, nadat degene die gekozen heeft eerst heeft uitgelegd 
wat die tekst voor hem of haar betekent. We hebben dat nu twee 
avonden gedaan naar aanleiding van teksten die Annemieke had 
uitgekozen. (Wie het voorstel doet, mag ook meteen aftrappen.) Dit 
is die twee keren prima bevallen. 
Valentijnsdag heeft voor onze groep een speciale betekenis in 
verband met de Augustinusviering in de Boskapel in augustus, waar 
we altijd een bijdrage aan leveren. Dit periode vóór Valentijnsdag is 
namelijk bij uitstek de tijd waarin je aan kleine attenties met het 
thema “hart” kunt komen. Dit jaar hebben we hartvormige 
theelichtjes gevonden. Brandende harten leek ons wel passen bij 
Augustinus. 
Bij de bespreking van de vraag van de orde konden om verschillende 
redenen niet zoveel mensen van onze groep aanwezig zijn. Die dag 
zelf, maar ook de voorbereiding van de nota, vielen heel positief. We 
zijn benieuwd hoe ons verhaal, het verhaal van de FAN, op het het 
kapittel wordt ontvangen. En natuurlijk wat we er zelf verder mee 
gaan doen. 
Een van onze leden zit een paar maanden in Turkije. Gerrit 
Steunebrink is uitgenodigd als gastdocent aan een Turkse 
universiteit. En verder heeft iemand belangstelling getoond voor 
onze groep. Ze komt een keer kijken op onze maartbijeenkomst. 

Karel Peijnenborg 
 
FAMILAGROEP LINDENHOLT 
Zoals u elders in deze Open Vensters kunt lezen hebben we de 
afgelopen dagen afscheid moeten nemen van Nelly Gremmen, dat zit 
dan toch steeds in je gedachten bij het schrijven van een stukje over 
wat ons afgelopen tijd zoal heeft beziggehouden, helemaal nu de 
Vastentijd is aangebroken, en we onze gedachten voorwaarts richting 
Pasen richten. 
Ondertussen zijn we alweer een flink stuk gevorderd in de 
proefversie van de vertaling door Wim Sleddens van “Preken over de 
eerste brief van Johannes” van Augustinus van Hippo. het is prachtig 
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te ervaren hoe Augustinus via zijn preken, Johannes' brief een plaats 
geeft in het geheel van ons geloof. 
De volgende regels tekst uit dit werk met een link naar Pasen, 
leverde bijvoorbeeld voldoende discussies en overwegingen om de 
avond te vullen,  
“ Geestelijk contact gaat uit van een zuiver hart. Het is een aanraken 
van Christus met een zuiver hart, vanuit het geloof dat hij gelijk is aan 
de Vader. Maar wie de godheid van Christus niet verstaat, komt wel 
toe aan zijn mensheid, maar niet aan zijn godheid. Wat zou er voor 
bijzonders liggen in een contact dat ook mogelijk was geweest voor 
zijn vervolgers die hem aan het kruis sloegen? Echt groot is het als je 
het Woord verstaat als God bij God vanaf het begin, het Woord 
waardoor alles ontstaan is. Zo wilde hij verstaan worden, zoals hij zei 
tegen Filippus: ‘Ik ben nu al zolang bij jullie, en nog ken je me niet, 
Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien.’ 
Een prachtige uitleg van Augustinus, die als het voor ons niet 
voldoende duidelijk was, door Wim Sleddens nog van toelichting 
werd voorzien. 
Rest mij u allen een Zalig Pasen toe te wensen,  

 Jan van Swam 
 
IN MEMORIAM NELLY GREMMEN 
Alweer hebben wij van een lid van onze 
familiagroep afscheid moeten nemen.  
Op zaterdag 1 maart is Nelly Gremmen 
overleden. Nelly hoorde al vanaf het begin 
bij onze groep. Ze was (net als wij) 
geïnspireerd door Wim Sleddens en was 
vanaf het begin aanwezig bij onze 
bijeenkomsten. Ze las veel over Augustinus 
en was ook duidelijk aanwezig. Als ze iets 
niet meteen begreep, kwam ze er nog op 
terug. Als ze het ergens niet mee eens was liet ze het ook horen. Ze 
miste eigenlijk nooit onze avonden, tot enkele weken geleden toe. 
Omdat ze niet goed ter been was, werd ze de laatste jaren opgehaald 
en thuisgebracht door Jan van Swam. Ze had een hele speciale band 
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met Wim Sleddens, Wim was het eerste contact dat ze had in onze 
parochie gemeenschap. Hier voelde ze zich ook thuis, was op 
bepaalde gebieden heel actief. Dat werd wat minder toen ze ouder 
werd en haar gezondheid te wensen overliet. Maar ook naar ons 
donderdagmorgengebed kwam Nelly vanaf het begin. Zij hield  
de lijst bij, wie er de beurt had om voor te bereiden. Dat deed ze nog 
tot heel kort geleden. Ze had alles bewaard vanaf onze start in mei 
1996. Enkele weken geleden heeft ze lijsten aan ons gegeven, en die 
zullen wij zeker bewaren. Nelly was op weg, met haar scootmobiel 
naar onze donderdagmorgenviering, toen ze werd aangereden door 
een fietser. Ze viel en kwam met haar been onder de scootmobiel. 
Overeind geholpen kwam ze toch naar de viering en aan het eind van 
onze koffie na vertelde ze wat er was gebeurd. Dat typeert Nelly denk 
ik, je hoeft niet te klagen als het niet nodig is. Maar later bleek dat 
het toch veel erger was. Haar bovenbeen werd blauw en heel dik. Zo 
erg dat ze niet meer kon en mocht lopen. Dat werd een nare periode 
voor Nelly; ondanks de goeie hulp van de thuiszorg en sommige 
andere mensen moest Nelly toch opgenomen worden in een 
verpleegtehuis. Dit was voor haar heel erg, ze voelde zich er niet 
thuis. Ze wilde eigenlijk weer naar huis, maar dat kon niet. Afgelopen 
zaterdag kreeg Nelly een hersenbloeding en is daaraan 's avond 
overleden. Met enkele mensen van onze groep hebben we maandag 
avond samen met Wim Sleddens de viering gemaakt. Het was goed 
om daar zo mee bezig te zijn. Donderdagmorgen 6 maart was de 
uitvaart. Een mooi afscheid van Nelly, die we zeker niet zullen 
vergeten. Nelly was 84 jaar. 

Jacqueline Dietvorst - van den Broek 

 
FRATERNITEIT: IN MEMORIAM BERT BLANS 
Als wij met onze fraterniteit samenkomen, door de regel van 
Augustinus aangespoord ‘eensgezind, één van ziel en één van hart op 
weg naar God’ te zijn, heeft het samen eten een belangrijke plaats. 
Veelal gaan we na het gezamenlijk avondgebed naar een Italiaans 
restaurant voor een ‘eenvoudige, edoch voedzame maaltijd’ (zoals 
Bert, Marten Toonder citerend, graag mocht zeggen), onder het 
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genot van een glas wijn. Als wij 
binnenkomen, worden we met een blik 
van herkenning verwelkomt. Een 
speciaal woord van welkom was er altijd 
voor Bert, dat ging gepaard met een 
brede lach. Bert was voor de Italianen 
eenvoudig ‘il professore’, hoewel we, 
meen ik, nooit expliciet aan hen verteld 
hebben wat zijn beroep was. 
In die begroeting kwam, denk ik, iets 
karakteristieks van Bert naar voren, iets 
royaals, iets in zekere zin koninklijks.  
Hij vulde de ruimte met zijn gulle 

aanwezigheid, hartelijk, vrolijk en ongecompliceerd. Met een enkele 
handbeweging bracht hij het personeel in beweging, en kon hij,  
als het nodig was, ook goed laten merken, als iets hem niet zinde.  
Een echte ‘heer van stand’ zou je kunnen zeggen. Als hij er een 
hoogst enkele keer niet bij was, was de eerste vraag van de Italianen: 
“Waar is ‘il professore’?”  
Zo bleef hij, in zekere zin, ook als hij afwezig was, aanwezig.  
Nu laat Bert meer definitief ‘een lege plek’. Na een korte hevige 
ziekte, onbevattelijk snel, moeten we afscheid nemen. We zijn met 
jullie als familie verdrietig en missen Bert, zijn warmte, vriendschap, 
eruditie, humor, wijsheid. Op die ‘lege plek’ kom ik straks nog even 
terug, en indirect op aan- en afwezigheid. 
Onze augustijnse fraterniteit komt regelmatig samen en twee keer 
per jaar gaan we voor een retraite naar een klooster. Bert was onze 
‘prior’, dat was vanzelfsprekend. Nog maar vier weken geleden 
kwamen we samen in Aerdenhout, Bert was ernstig ziek, maar  
we voegden ons op zijn aanwijzing als vanzelfsprekend in het ritme 
van het getijdengebed. Bert was trouw, dat kwam ook daarin uit. 
De fraterniteit hernieuwde op een bepaalde manier ook de 
betrokkenheid van Bert bij de Orde van de augustijnen. Dat is  
een band die zijn leven omspant: leerling op het augustijnse 
Triniteitslyceum, novice in de orde. De vorming en oriëntatie die hij  
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in de orde kreeg, zie je ook in zijn 
ontwikkeling in de richting van de 
hermeneutische filosofie: steeds op zoek 
naar zin en betekenis. Daarbij bleef de 
persoon van Augustinus zelf steeds een 
richting wijzend referentiepunt. 
Bij onze ontmoetingen was het het mooist 
als ergens een piano stond, Bert schoof 
daar graag achter en zong vrolijke 
cabaret-achtige teksten. Een carrière in de 
kleinkunst had voor Bert ook gekund. 
Muzikaliteit zat denk ik in zijn genen. En 
ook het vermogen om te kunnen 
genieten, Bert was geen asceet. (Daarom, 

denk ik, vielen de sobere trappistenkloosters al snel af voor onze 
retraites.) 
Van Augustinus heeft eens iemand gezegd: ”Hij geeft, wat hij heeft”, 
dat gold zeker ook voor Bert: hij was genereus, hartelijk, royaal. Zo 
was hij in de omgang en zeker ook als docent. Het mooie was dat hij 
om goed docent te zijn zelf steeds weer leerling werd. Onder de 
kritische zin die wetenschappers eigen is, beschikte Bert over een 
diepere laag, die van welwillendheid, in zijn afscheidscollege had hij 
het, met excuus voor het Engels, over ‘the principle of charity’. Dat 
was geloof ik zijn eigenlijke habitat, welwillendheid. 
Vergis ik mij of verdiepte zich dat nog In de laatste jaren na de eerste 
periode van ziekzijn? Het raakte hem toen bijzonder dat jullie als 
familie lieten merken hoe lief hij jullie was en dat gaf zin aan zijn 
bestaan, gaf smaak aan zijn leven. Daar kwamen de laatste jaren de 
kleinkinderen nog bij, wat was hij daar blij mee. Er zijn door en voor 
anderen.  
Voor Bert heeft dat een religieus perspectief. Is God zelf er niet zo 
voor ons, als gave, als liefde die het leven ruim maakt en waarbij wij 
thuis komen? En die liefde, die het grootst is, blijft (vgl. 1 Kor 13, 13). 
Daarmee kom ik terug op de ‘lege plek’. Bert las bij zijn afscheid van 
de universiteit een gedicht van Rutger Kopland, en duidde het als een 
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mooie verklaring van wat liefde is. Het gaat over een ‘lege plek’, maar 
ook over ‘blijven’, blijven, aanwezig zijn op een andere manier: 
Ga nu maar liggen liefste in de tuin, 
De lege plekken in het hoge gras, ik heb  
altijd gewild dat ik dat was, een lege 
plek voor iemand, om te blijven 
Dierbare Bert, dank voor wie je was en wat je voor ons blijft. Dat je 
nu mag rusten en zien, mag zien en liefhebben, mag liefhebben en 
lofprijzen! (Vgl. slot  Augustinus’ De Stad van God) 

Diederik Wienen 
Opmerking redactie: De foto's zijn van het kapittel in 2006 
 

VAN HET FAN-BESTUUR 
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering keken 
we terug op onze ontmoetingsdag 22 februari 
waar we de FAN-nota voor het kapittel van de 
Nederlandse Augustijnen bespraken. Henk Kroon 
was een goede gespreksleider en zijn aanzetten 
voor de nota werden meestal breed gedeeld, een 
enkele keer bekritiseerd. De carrévormige 

tafelopstelling in de voormalige kapittelzaal van het klooster 
verhoogde de deelname aan de discussies en ideeën. Het was een 
goede dag voor teambuilding. Inmiddels is de nota goedgekeurd door 
de leescommissie en overhandigd aan de Augustijnen. Iedereen heeft 
inmiddels een uitnodiging  van de prior voor de gezamenlijke 
bespreking ervan in Helvoirt ontvangen. Wie zich heeft opgegeven bij 
het provincialaat en naar Helvoirt zal afreizen, moet rekening houden 
met beperkt openbaar vervoer: na 18.00 uur rijden er geen bussen 
meer.  
Wat we op het kapittel niet bespreken zijn de voorstellen die op de 
ALV werden gedaan zoals meer bijeenkomsten en meer bekendheid. 
Hiermee gaan we (bestuur en groepen) zelf aan de slag. Er wordt in 
elk geval een gezellige barbecue voorbereid en er wordt hard 
gewerkt aan een eenvoudig boekje over augustijnse spiritualiteit. We 
worden ons meer bewust van wat augustijnse spiritualiteit voor ons 
betekent, we hopen zelf hierin te groeien en deze beter zichtbaar te 
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maken. Dat gebeurt met kleine stapjes, maar helemaal volgens onze 
doelstelling: ons leven vorm geven, één van hart en één van ziel,  op 
de weg die Jezus Christus wijst;  in de geest van Augustinus  samen 
met allen  die zich op dezelfde wijze aangesproken weten.  

Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN 
  

 
 
Uitnodiging Kapittel: 
Aan alle groepsleden van de Familia 
Augustiniana 
 

Eindhoven, 26 maart 2014 
 

Beste Familialid, 
Graag nodig ik je uit voor de ontmoeting met ons, Augustijnen, die we 
tijdens het Provinciaal Kapittel op dinsdag 22 april a.s. organiseren.  
Adres:   Conferentiecentrum Emmaus,   
  Udenhoutseweg 15, 5268 CG  Helvoirt    
  Tel: 0411-643725 
 
Wilt u zich a.u.b. opgeven vóór 10  april bij 
provincialaat@augustijnen.nl of 040- 243 16 46  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 17:30 uur: inloop 
18:00 uur:  broodmaaltijd 
19:00 uur:  Eucharistieviering 
20:00 uur:  Gesprek over de nota die u instuurde  
  Daarna: gezellig samenzijn 
 

Hartelijke groeten. 
Tot ziens! 
 
Paul Clement o.s.a. 

mailto:provincialaat@augustijnen.nl
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22 FEBRUARI 2014 FAN-ONTMOETINGSDAG:  
EEN FOTO-IMPRESSIE 

Vergaderen gebeurde in de Rode Zaal. (de vroegere Kapittelzaal) 
We konden elkaar aankijken en elkaar goed horen.  
Onder de leiding   
van Henk Kroon 
konden we 
aanvullen, 
verklaren en 
afwijzen voor de 
FANnota die 
voor het Kapittel 
geschreven  zou gaan worden.  
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De middagpauze werd gebruikt voor ontmoetingen  
en een heerlijke lunch. 



20 

 

 
Na het eten en de soep  
moest natuurlijk ook weer alles opgeruimd worden! 
 



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vele handen maken het werk licht en geven ook iedereen de kans  
om bij de plenaire gedeelten mee te doen.  
 
Een gebedsviering in de kapel sloot de dag af. 
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FAN ONTMOETINGSDAGEN 

 
Extra FAN-bijeenkomst 12 juli 2014. 
In de vergadering van 22 maart is gesproken over elkaar ontmoeten. 
Sterker nog. We hebben een concrete afspraak gemaakt om elkaar in 
een informeel samenzijn bij een barbecue te ontmoeten. Als datum is 
gekozen voor 12 juli en u bent vanaf 15.00 uur van harte welkom in 
de tuin van Bettineke en Evert Jan van der Werf. U vindt het adres op 
pagina 2 van Open Vensters.  Natuurlijk wordt er al nagedacht over 
een iets bredere invulling dan alleen een barbecue .... 
Wilt u zich op tijd d.w.z. vóór 26 juni opgeven, ivm de catering.  
Opgeven kan bij  de secretaris Ingrid van Neer 
Gezien de niet begrote kosten van deze bijeenkomst wordt er een 
bijdrage van €10.= pp gevraagd. Dit bedrag kan, onder vermelding 
van naam en bijdrage 12 juli,  overgemaakt worden op het 
rekeningnummer van de FAN, dat u elders in dit blad kunt vinden.  

 
 

OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 
Vorig jaar kregen we van de familiagroep Werkhoven 
de vraag of we in een van hun vieringen ons 
weduwenproject konden toelichten. Zo gezegd zo 
gedaan. Midden juni zijn we met een afvaardiging 
naar de Werkhofgemeenschap geweest en hebben 

tijdens de zondagsviering over het project gepraat. Er was heel veel 
belangstelling tijdens de viering. En niet alleen tijdens de viering. De 
actie in de Werkhofgemeenschap heeft ruim 2400 euro opgeleverd! 
Wij zijn hier dan ook ontzettend blij mee! Samen met onze vaste 
donateurs kunnen we op deze manier substantieel bijdragen aan de 
gemeenschap in Papoea! Binnenkort hopen we weer van pater Ton 
Tromp OSA te horen hoe het hem en “onze” weduwen in Papoe 
vergaat. Zodra we nieuws hebben, houden we u uiteraard op de 
hoogte!  
Naast onze vaste donateurs en de acties die door de verschillende 
familiagroepen worden georganiseerd willen we ook nieuwe 
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financiële bronnen aanboren, zoals fondsen en subsidies. Dit vraagt 
echter een hoop werk. Daarom zijn we als bestuur op zoek naar 
mensen die ons mee willen helpen om ons te ondersteunen in de 
fondswerving en in PR. Bent u bekend op een van deze terreinen? 
Heeft u zin en tijd om ons mee te helpen? Kent u iemand die dat is? 
We houden ons van harte aanbevolen! U kunt ons het beste bereiken 
via e-mail: info@osainternational.nl. 
Heeft u een goed idee? Weet u bijvoorbeeld een goede plaats om 
posters op te hangen, of om folders neer te leggen? Wilt u een 
activiteit organiseren? Laat het ons weten, alle hulp is nog steeds 
meer dan welkom! Ook als u een projectvoorstel heeft, laat het ons 
weten, dan kunnen we samen aan de slag! Ook financieel kunnen  
we alle steentjes, als vaste donateur of als eenmalige gift, goed 
gebruiken. U kunt ons het beste bereiken via e-mail: 
info@osainternational.nl.  
Namens de Stichting OSA International Nederland  
Wim Sleddens o.s.a. (voorzitter)  
Jonas van de Wiel (secretaris)  
Jan Martijn van der Werf (penningmeester)  
bankrekening: 12.66.22.477  
IBAN: NL55RABO0126622477, BIC: RABONL2U Rabobank,  
t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven.  
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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 
Augustijns Instituut be        : www.augustiniana.net 
Augustijnse beweging         : www.augustijnsebeweging.nl 
St Augustine Day by day    : www.artsci.villanova.edu/ 
    dsteelman/augustine/ 

 
AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) staat elke 
dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  
 

AUGUSTIJNSE AGENDA 
 

 
 

22 april 2014 Kapittel Augustijnen: 
FAN en de orde 

12 juli 2014 
 
 

FAN-ontmoetingsdag, 
Barbecue in de tuin  
Bij B en EJ in Nijmegen 

28 augustus 2014 Augustinusfeest 
8 november 2014 FAN-ontmoetingsdag 

Amsterdam 
 


