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Inleiding:  
 

 
Voor u ligt het tachtigste nummer van Open Vensters. 
We zitten nog steeds in coronatijd.  
Dat heeft veel consequenties voor activiteiten. maar geeft ook tijd 
voor reflectie. U leest er meer over in dit nummer.  
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 wanneer u hiervan een foto (met 
vermelding van de plaats) naar de redactie stuurt zodat die bij 
Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden! Door de lockdown zijn 
er, ook deze keer, geen foto’s binnen gekomen.  
U mag natuurlijk ook een foto van een Augustinus thuis sturen…. 
Veel inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT ... 
 
Zoek de Heer om Hem te vinden,  
maar blijf zoeken,  
ook als gij Hem gevonden hebt,  
want Hij is zonder einde.  
Zoveel als die ene mens vatten kan,  
schenkt God aan wie Hem zoekt.  
Wie Hem gevonden heeft,  
maakt Hij ruimer,  
zo dat men blijft zoeken,  
om steeds meer te ontvangen.  
Zo blijven wij zoeken,  
totdat wij dat leven bereiken,  
waarin wij zo vol zullen zijn van God,  
dat Hij niets meer kan geven.  
Wij zullen zo'n volmaaktheid bereikt hebben,  
dat wij niet meer kunnen groeien.  
Het zien van God zal ons helemaal gelukkig maken.  
Maar hier op aarde moeten wij blijven zoeken.  
Wij mogen niet onderweg stoppen,  
totdat Christus, de Weg,  
ons daar gebracht heeft  
waar wij voor altijd zullen blijven.  
Al zoekende lukt het ons wel iets te zien.  
En zo, met zoeken en vinden,  
reizen wij naar het land dat wij nog moeten ontdekken,  
totdat wij het einde van al ons zoeken bereiken,  
de volmaaktheid, waar in wij de rust vinden. 
 

Uit tractaat 63 commentaar op het Evangelie van St Jan 

 
 



6 
 

BOEKBESPREKING 
 
Over de psalmen 
Aurelius Augustinus (354-430) 
Verschenen: 15-09-2020 
Omvang: 144 pagina's  
ISBN: 9789463402804  € 24,90  
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen 
voorzien door Joost van Neer, Martijn 
Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar 
Zijn hele leven is Augustinus (354-430) 
bezig geweest met zijn geliefde psalmen. 
Hij had zich ten doel gesteld om elke 
psalm, vers voor vers, van commentaar te 
voorzien. Waar hij ook was, zodra de kans 

zich voordeed, ging hij ervoor zitten om een psalm of een gedeelte 
ervan te becommentariëren. Zo ontstond geleidelijk zijn levenswerk: 
de enarrationes in Psalmos, de uitweidingen over de psalmen. 
De psalmen zijn liederen vol geloof, gezangen waarin vreugde en 
verdriet zo intens tot uitdrukking worden gebracht dat ze ook nu nog 
herkenbaar zijn en ons kunnen raken in het hart. In deze bundel met 
vertalingen van de enarrationes 110-117 becommentarieert en 
bespreekt Augustinus een groep halleluja-psalmen. Deze psalmen 
ontlenen hun naam aan het Hebreeuwse woord halleluja, dat ‘Prijs 
de Heer’ betekent. Voor Augustinus brengen deze psalmen één van 
zijn belangrijke spirituele boodschappen over: wees niet 
hoogmoedig, maar nederig. Richt je aandacht niet op jezelf, maar op 
het hogere, op God. Prijs de Heer. 
In de uitweidingen over de groep psalmen in deze bundel richt 
Augustinus zich in de week na Pasen tot de neofieten, nieuwelingen 
in het christelijk geloof, die tijdens de paaswake waren gedoopt. Hij 
onderricht hen dus nog verder in het geloof. Al denkend en 
formulerend zoekt Augustinus in deze uitweidingen naar diepere 
inzichten. De uitweidingen zijn voorbeelden van spiritueel denken en 
beleven. Daarin toont Augustinus zich voor hen en ook voor ons een 
spiritueel leidsman.  
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Foto: Jan van Lierop 

FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
We maken net als de andere groepen door de Coronapandemie een 

‘ontmoetingsarme’ periode 
door, hoewel Jan van Lierop nog 
steeds dagelijks in de Boskapel 
te vinden is. We komen nog wel 
2 aan 2 bij elkaar, maar hebben 
helaas onze vieringen afgelopen 
maanden tijdelijk moeten 
stilleggen.  
In de 40-dagentijd hebben we 
nog wel twee keer buiten in de 
tuin van de Boskapel een 
meditatieve viering mogen 
houden. We waren  in een kring 
onder een grote boom, met 

vogeltjes op de achtergrond, rond het Augustinus-beeldje, dat 
verlicht werd door kaarslicht.  Al bij al heel stemmig en het werd door 
iedereen als heel positief ervaren. Maar het moest helaas voorlopig 
wel bij deze twee keer blijven. Maar het gloort aan de horizon, want 
vanaf dinsdag 18 mei mogen we weer onze meditatie-vieringen 
houden; afhankelijk van het weer: binnen of buiten.  
Ook voor het idee om met de Regel aan de slag te gaan, zoals ik in de 
vorige Open Vensters heb verteld, moeten we nog even geduld 
hebben!  
Tot slot, Karel is voortaan hoofdzakelijk in Hilversum samen met 
Winnifred. Zijn gezondheid is helaas zwak, maar moedig blijft hij 
genieten van het leven en blijft iedere keer opnieuw  weer 
lichtpuntjes zien. Hulde en veel sterkte Karel! 

 Annemieke Pacilly  
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FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Het was november 2019 dat 
wij met onze familiagroep zijn 
gaan lezen uit het boek “Als 
licht in het hart”, we waren 
goed en wel begonnen tot aan 
Sermo 202 op 5 maart 2020, 
toen de pandemie Corona 
uitbraak. Wie zou toen 
gedacht hebben dat we tot op 
heden niet meer als groep 
Augustinus gelezen hebben. 
We zitten inmiddels in de 
derde lockdown, ruim een jaar 

na onze laatste bijeenkomst. Nog steeds hebben we te maken met 
beperkingen in onze parochie, die zijn opgelegd door RIVM en 
regering, gelukkig kunnen we ondanks dat elkaar wel zien en spreken 
na de zondagsvieringen, al is het buiten.  
Bijzonder was het dat de pastoraatgroep van de locatie Lindenholt 
een boekje gemaakt had met de Evangelielezingen voor de 
Veertigdagentijd aangevuld met mooie meditatieteksten, zodat we 
thuis in verbondenheid deze dagen konden beleven; heel mooi 
gedaan. 
Zo zie je dat mensen in zo’n pandemie vindingrijk worden om wegen 
te zoeken om verbonden te blijven met elkaar.  
Zo kwam het bestuur van de FAN op het idee via ZOOM een koffie-
uurtje te organiseren, wat we nu om de paar weken doen. Het is fijn 
dat je op deze manier elkaar toch kunt zien en spreken, ook al is het 
digitaal; het verbindt. Toch heb ik de vurige hoop dat we binnen 
afzienbare tijd weer bij elkaar kunnen komen en lezen met de groep, 
want dat is een gemis. En laten we hopen dat we als FAN elkaar weer 
kunnen begroeten op de najaars-ontmoetingsdag dit jaar. 
In deze coronatijd waar beperkingen ons deels op ons zelf wijzen, las 
ik een mooie passende mediatietekst in het 40-dagen boekje van 
onze parochie, die ik graag aanbeveel: 
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De monnik en de vogel 
Een monnik was op weg naar God. 
Hij moest daarvoor een zeer hoge berg bestijgen, 
Omdat God boven op de top ervan te vinden zou 
zijn. 
Halverwege naar boven ontmoette hij een vogel, 
met wie hij vriendschap sloot. 
Toen de monnik zijn weg vervolgde liet hij de vogel 
op zijn schouder zitten. En als het kouder werd 
kreeg de vogel bescherming onder zijn mantel. 
Maar toen ze hoger en hoger klommen, kreeg de vogel het koud en 
vroeg hij de monnik om op zijn schreden terug te keren. 
Dat was een moeilijke keuze voor de monnik, want hij verlangde naar 
God maar hield evenzeer van de vogel. Tenslotte koos hij voor zijn 
vriendschap met de vogel en daalde de berg af naar beneden. 
Aangekomen in het dal wilde hij de vogel van zijn schouder nemen, 
maar tot zijn grote verwondering was het God zelf die de plaats van 
de vogel had ingenomen. 

Bron: Henk Pot. 
Hoe sterk kan vriendschap zijn, ook in moeilijke periodes. 

Pieter Renkens 
 

 
 
 
WEBSITE 
Beste mensen,  
Willen jullie allemaal eens een kijkje nemen op de vernieuwde 
website van de FAN? www.familiaaugustiniana.nl  Het begin (en 
meer dan dat) is er! Met dank aan Marga Bakker. Nieuws, tips etc zijn 
altijd welkom bij Marga Bakker of Ingrid van Neer.  
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VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Het bestuur van de FAN is dit voorjaar 2 x via 
ZOOM bij elkaar geweest ; helaas via ZOOM 
want de internetverbinding met Amsterdam 
is soms erg zwak, waardoor het voor Hans af 
en toe lastig is delen van de vergadering te 
volgen. Daarom hopen we in juni weer fysiek 
bij elkaar te kunnen komen.  
 
Het bestuur voert dit jaar duidelijk een tweesporenbeleid.  
Enerzijds intern-gericht: door te proberen onze interne organisatie zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast willen we  goed voor de 
huidige leden zorgen en onderlinge ontmoetingen stimuleren. 
Anderzijds ook extern-gericht en willen we de FAN weer meer onder 
de aandacht brengen van mogelijk geïnteresseerden.  
 
Om de interne organisatie goed te laten verlopen hebben we enkele 
items al onder de loupe genomen t.w.: 

 Ledenadministratie   
 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het 

bestuur.   

De afspraken over de ledenadministratie zijn in deze Open Vensters 
in een apart schema weergegeven en staat op pagina 12 en 13.  
De dringende vraag aan alle leden is om dit goed te lezen en 
voortaan zelf zijn/haar eigen wijzigingen door te geven aan 
info@familiaaugustiniana.nl  
Het benoemen van de taken en verantwoordelijkheden binnen het 
bestuur is ook een belangrijk item, omdat 2 bestuursleden aan 
haar/zijn maximale zittingstermijn toe zijn. In het najaar zal daarom 
ook een oproep worden gedaan voor nieuwe bestuursleden. Ook 
gaan we werken met portefeuillehouders, om zoveel mogelijk taken 
te spreiden omdat sommige deeltaken óók door niet-bestuursleden 
kunnen worden uitgevoerd.  
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In het najaar hierover meer, maar dan kun je alvast nadenken welke 
talenten JIJ hebt om in te zetten voor de FAN, als geheel.  
 
En met de koffie-uurtjes via ZOOM blijven we natuurlijk ook 
doorgaan om, ondanks de Corona-beperkingen, elkaar te blijven 
ontmoeten, totdat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.  
 
Naast het optimaliseren van de interne organisatie, zetten we dit jaar 
óók in op ‘ledenwerving’. Daarvoor hebben we allereerst de 
kennismakingsmap ontwikkeld, waarover op pagina 14 en 15 in deze 
Open Vensters een apart artikeltje is opgenomen. De directe 
aanleiding voor het ontwikkelen van  deze  kennismakingsmap is 
primair om nieuwe leden te ondersteunen kennis te laten maken met 
Augustinus en zijn spiritualiteit. Maar de map is wellicht ook 
waardevol voor de huidige leden; daarom krijgt iedere groep sowieso 
een ‘inkijk-exemplaar’. Gerard van Hoof  benoemde de set heel 
passend; hij zei : ‘zie de set als een leesmap voor onze FAN-leden’; 
dat is exact wat we de leden willen bieden zodat ze zelf  kunnen 
kijken of ze de map misschien ook  zelf willen aanschaffen.    
Bovendien gaan we nu ook bewust zoeken naar nieuwe wegen om de 
FAN onder de aandacht te brengen van mogelijk geïnteresseerden. 
Hiervoor hebben we een artikeltje geschreven voor tijdschriften  en 
nieuwsbrieven van diverse organisaties, zoals Augustinus-parochies, 
bisdombladen, en bijvoorbeeld het Augustijns Verband, de Roerom, 
Nieuw Wij, de KNR en Katholiek.nl. Heb je zelf nog suggesties, wie we 
zouden kunnen aanschrijven om mogelijk geïnteresseerden te 
bereiken, dan horen we dat graag van je. Denk alsjeblieft hierover 
met ons mee, want álle suggesties zijn welkom.  
 
Vooralsnog hebben we de volgende ontmoetingsdag onder 
voorbehoud gepland op zaterdag 18 september waarbij ook de 
jaarlijkse ALV zal plaats vinden. We hopen dat we elkaar dan weer 
fysiek kunnen ontmoeten, want we hebben elkaar echt nodig om 
samen verder te trekken, of zoals  Augustinus het zelf zo mooi 
verwoordt in preek 169:  
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'Wij zijn volmaakte reizigers,  
maar nog geen volmaakte bezitters. ... 

 
Als reizigers zijn wij onderweg. 

Jij vraagt: "Verder trekken, wat betekent dat?" 
Om het kort te zeggen: dat betekent vooruitgaan. 

Anders begrijp je het misschien verkeerd  
en ga je steeds langzamer lopen. 

Onderzoek jezelf. 
Wil je bereiken wat je nog niet bent, 

wees dan ontevreden met wat je nu bent. 
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan. 

 
Zodra je zegt: "Het is genoeg," ga je ten onder. 

Doe er dus steeds iets bij, 
trek steeds verder, 

maak steeds vooruitgang.'  
 

Namens het bestuur van de FAN 
Annemieke Pacilly, voorzitter 

 
 
 
 
 
LEDENADMINISTRATIE FAMILA AUGUSTINIANA NEDERLAND 
 
Uitgangspunt:  
 

1. er is slechts één ledenbestand in omloop om foutgevoeligheid te 
voorkomen  
2. er wordt voldaan aan de AVG wetgeving (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming)  
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Werkwijze:  
 

 

Stap Actie Door wie 
1 Aan- en afmeldingen + 

adreswijzigingen worden conform 
de AVG schriftelijk doorgegeven 
aan de secretaris via 
info@familiaaugustiniana.nl 

(aspirant-) FAN-leden 
(met uitzondering bij 
overlijden van een lid, 
want dan doet dit de 
contactpersoon van 
desb. groep ) 

2 Wijzigingen doorvoeren in het 
officiële ledenbestand (markeren) 

Secretaris 

3 1.x per 4 maanden bestand met 
wijzigingen toesturen naar: 
- de penningmeester 
- de verzender van OV 
- op verzoek naar een ander 
bestuurslid 

Secretaris 

4a De wijzigingen worden 
overgenomen in de boekhouding 

Penningmeester 

4b De wijzigingen worden 
overgenomen in de verzend-
administratie van OV * 

‘Verzend-administrateur 
OV’ 

5 Na overnemen van de (nieuwe) 
gegevens wordt het ontvangen 
bestand verwijderd uit de 
computer (conform de AVG-
richtlijnen) 

Penningmeester 
‘Verzend-administrateur 
OV’  
bestuurslid die het 
bestand heeft 
opgevraagd 

* Voor verzending van de OV worden 2 bestanden gebruikt  
A: het geactualiseerde FAN-ledenbestand, incl de ‘tientjesleden’  
B: bestand voor extra bestellingen, dit loopt via redactieadres van 
    OV 

Nijmegen, mei 2021 
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DE KENNISMAKINGSMAP NADERT ZIJN VOLTOOIING  
 

De eerste versie van de kennismakingsmap waarover Bettineke in de 
vorige Open Vensters heeft geschreven, is nu aangeboden aan een 
meeleesgroep. Tot de meelezers behoren natuurlijk een augustijn, 
twee geroutineerde FAN-leden en twee potentiële FAN-leden die 
duidelijk interesse hebben in Augustinus. Medio juni  geven zij hun 
bevindingen aan ons door en kunnen wij zo nodig de laatste 
aanpassingen doen.    
 

Wat de inhoud betreft laten de 
teksten je kennismaken met zowel 
het leven en werk van Augustinus 
als ook de geschiedenis van de Orde 
der Augustijnen. Veel teksten gaan 
over de spiritualiteit van 
Augustinus; bekende thema's als 
God is Liefde, gemeenschap en 
bidden bij Augustinus, vind je in de 
map terug en zo krijg je inzicht in de 
veelheid van zijn werken. De 
selectie van de artikelen is 
afgestemd op mensen met hele 
verschillende achtergronden: voor 
zinzoekers, voor mensen die al 

jaren actief zijn in een Augustijnse parochie of bijvoorbeeld mensen 
die samen een leefgemeenschap vormen.   
Qua vorm hebben we gekozen voor een losbladig systeem: zo kunnen 
we jaarlijks evalueren of er artikelen verwijderd of toegevoegd 
kunnen worden. Dan blijft het ook een actuele map.  
Bettineke schreef de vorige keer al dat het een grote klus was, 
hetgeen voor sommige werkgroepleden best pittig was. Maar hun 
commentaar hebben we ons wel ter harte genomen. Mede daarom 
bestaat de map uit 3 delen en spreken we  van een kennismakingset:   
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Deel 1  Kennismaking met Augustinus, de Orde met haar 

lekenbeweging en de Augustijnse spiritualiteit (+ 150 pg)   
Deel 2  Verdieping bij  deel 1  (+ 125 pg)  
Deel 3  Naslagwerk (+ 100 pg)  

  
Het bestuur heeft in april besloten dat iedere FAN-groep een 
inkijkexemplaar van de complete kennismakingsset krijgt  - als een 
soort leesmap -  zodat aspirant-leden en eigen leden kennis kunnen 
nemen van de set.  Als het aspirant-lid volledig  lid wil gaan worden, 
kan hij/zij deel 1 zelf aanschaffen (kostprijs + € 12,50 ). De volledige 
set (3 delen) met zwart-wit kopieën zal voor de leden ongeveer € 30,- 
tot € 35,- gaan kosten,  inclusief band.  
Wij hopen dat nieuwe leden zo eerder inzicht krijgen in de 
Augustijnse Familie en haar spiritualiteit, en zij zich op deze wijze  
spoedig thuis gaan voelen bij de FAN. De persoonlijke begeleiding van 
de nieuwe leden wordt nog verder in het bestuur besproken.  

 
Namens Bestuur en Werkgroep Kennismaking FAN 

Annemieke Pacilly  
 
 
 STUDIEDAGEN 

 
FAN ontmoetingsdag 
onder voorbehoud!  
Ontmoetingsdag op zaterdag 18 september  
waarbij ook de jaarlijkse ALV zal plaats vinden.  
We hopen dat we elkaar dan weer fysiek kunnen 
ontmoeten.
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ABONNEMENT OPEN VENSTERS:  
Wilt u een abonnement op Open Vensters?  
Het abonnementsbedrag voor 2021 is € 10,00  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder 
vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2021’   
 

CONTRIBUTIE 
AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2021  
ad € 55,00 zo spoedig mogelijk overmaken?  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 
‘lidmaatschap FAN 2021’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 
contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

penningmeester FAN 

 
VIERINGEN: 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
 

Dinsdag  19.30 u   
Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 8.15 u  
   Meditatief morgengebed Lindenholt 

 

Augustijnse websites: 
Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 
Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 
Website familia Augustiniana Nederland www.familiaaugustiniana.nl 
Website Augustijns verband: www.augustijnsverband.nl 
 
AUGUSTIJNSE AGENDA 

 

 Onder voorbehoud: 
18 september FANdag 
  


