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Inleiding:  
 

Voor u ligt het vijfentachtigste nummer van Open Vensters. 
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!  
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 ... 
 
Gelovigen die al gedoopt zijn kennen ook geestelijk voedsel.  
Jullie zullen dat ook leren kennen,  
en het ontvangen van het altaar van God.  
Ook dat zal dagelijks brood zijn, noodzakelijk voor dit leven.  
Jullie denken toch niet dat we de eucharistie nog zullen ontvangen 
als we eenmaal bij Christus zijn?  
De eucharistie is voor ons dus dagelijks brood.  
Maar als we dat ontvangen, laat dat dan niet iets zijn van ons 
lichaam, maar ook van onze geest.  
Want de kracht die in de eucharistie ligt is de eenheid,  
en wanneer wij tot het lichaam van Christus zijn gaan behoren  
en zijn ledematen zijn geworden, zullen we zijn wat we ontvangen.  
Dan zal ze werkelijk ons dagelijks brood zijn. 
Ook dat ik dit nu met jullie bespreek is dagelijks brood.  
Dat jullie elke dag in de kerk horen lezen uit de Schrift, is dagelijks 
brood. Dat jullie liederen horen en zelf zingen,  
het is allemaal dagelijks brood.  
We hebben het gewoon nodig voor ons verblijf hier,  
in den vreemde.  
Maar je denkt toch niet dat we nog zullen moeten luisteren naar wat 
er in een boek staat, wanneer we daar eenmaal zijn?  
Daar zullen we het Woord zelf zien,  
daar zullen we het Woord zelf horen,  
we zullen het eten en drinken, zoals de engelen nu al doen.  
Je denkt toch niet dat de engelen boeken nodig hebben, of iemand 
die uitlegt of voorleest? Echt niet!  
Zij zien en dat is hun lezen.  
Ze zien de Waarheid zelf, ze drinken zich vol aan diezelfde bron 
waaruit ook wij besproeid worden.  
Tot zover de bede om ons dagelijks brood,  
dat we in dit leven nodig hebben. 

(Preek 57,7. Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 152-152) 



6 
 

FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILA AUGUSTINIANA AMSTERDAM 
Na een lange tijd weer een bericht uit het Amsterdamse. 
Verleden jaar heeft onze groep met een tussenpoos van 4 à 5 weken 
onder de bezielende leiding van Henk Kroon zich bezig gehouden 
met het lezen van de vijfentwintig tekstfragmenten uit de werken 
van Augustinus, zoals ze verzameld zijn in het boekje ‘Voedsel voor 
de ogen’ dat is uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van het Augustijns Instituut in 2014. Dit jaar gaan we het boek lezen 
‘Op verhaal komen met Augustinus’ (hoe een kerkvader zijn kerk 
ziet) geschreven door Martijn Schrama. 
Dan is het vermeldenswaard dat wij als Augustinusgemeenschap op 
13 november de geboortedag van Augustinus op een bijzondere 
wijze hebben gevierd. ‘s Morgens een eucharistieviering waarin Paul 
Clement voorging en waarin ‘ons’ Agneskoor de Messe in G dur van 
Franz Schubert zong. Het was liturgisch gezien een waar feest. 
‘s Middags vierden we het 100-jarig jubileum van dit Agneskoor met 
prachtige zang, afgewisseld met orgelstukken van César Franck en 
Franz Schubert, gespeeld door onze twee vaste organisten. Doordat 
het Agneskoor 100 jaar bestond, waren er vele genodigden, 
familieleden en vrienden van dit koor gekomen, waardoor de kerk 
bijna volledig gevuld was. Deze geweldige belangstelling droeg ook 
bij aan dit feestelijke gebeuren. 
Tot slot wens ik, ook namens de andere FAN-leden uit Amsterdam, 
alle lezers van Open Vensters vrede en alle goeds en voorzover 
mogelijk een mooi 2023 en hopelijk zien wij elkaar dit jaar weer in 
goede gezondheid. 

Hans Simis 
 
FAMILA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Marianne Fijn heeft een impressie geschreven over de viering waarin 
ze geïnitieerd werd en haar speldje opgespeld kreeg. U vindt dit 
uitgebreide artikel op pagina 17 
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FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Misschien klinkt het vreemd, maar alle lockdowns de afgelopen paar 
jaar hebben ook goed gedaan. Het laat je – mij in ieder geval – 
opnieuw ervaren hoe bijzonder het gewone eigenlijk is. Daarmee 
heeft de afgelopen tijd ruimte gegeven tot herijking en daarmee 
verrijking van het dagelijkse leven. Kortom, het voelt goed om weer 
maandelijks bij elkaar te komen en samen te lezen en te 
discussiëren. Augustinus’ preken uit het boek ‘Leven in hoop’ over 
de brieven van Paulus doen in ieder geval veel stof opwaaien. Het 
zijn vaak diepe en mooie gedachten, maar die ook erg lastig zijn. 
Vrijwel iedere paragraaf die we lezen leidt tot vragen als: wat geloof 
ik eigenlijk? Wat betekent God voor mij? Hoe vormt het mij tot de 
mens die ik ben naar anderen toe? Daardoor ontstaan er snel 
discussies, want ieder heeft daar zijn eigen gedachtes en vragen bij. 
Die discussies zorgen voor een eigen verinnerlijking en een eigen 
zoeken. Want, “als God van binnenuit geen groei geeft, zijn mijn 
woorden aan dovemansoren gericht. Doet hij dat wel, dan heeft wat 
ik plant en water geef enige zin, en zijn mijn inspanningen niet 
tevergeefs.” (sermo 152, [1]). Regelmatig schuren die discussies, 
want hoe interpreteer je zo’n tekst waarin Augustinus geest en 
lichaam vergelijkt met een huwelijk tussen twee partners? Dan 
botsen het huidige tijdsbeeld en de eigenlijke gedachte van 
Augustinus achter de vergelijking met elkaar. Maar gelukkig kruiden 
die discussies en meningsverschillen de eensgezindheid van altijd. 
Door te lezen, te praten verdiepen en scherpen we elkaar. Het laat 
zien dat we elkaar op weg helpen, op de Weg helpen, en zo samen 
op pad zijn in God. Ik ben benieuwd welke vergezichten dat pad ons 
dit jaar zal brengen! 

Jan Martijn van der Werf 
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DE REGIONALE FAN-GROEP  
Voor leden die veraf wonen of om andere redenen niet kunnen 
meedoen, is er een (boven-)regionale FAN-groep. Inmiddels draait 
onze regionale familia een jaar. We komen tien keer per jaar online 
met z'n vieren bij elkaar: Mariëlle, Frans, Joep en Ingrid. Eerst wat 
social talk, dan een opening met gebed via ppp (daar zorgt Mariëlle 
voor) en vervolgens een gesprek naar aanleiding van een tekst van 
Augustinus.  
Ieder van ons had zich al in de Regel van Augustinus verdiept en 
daarom bespraken we als gezamenlijk startpunt het boekje Zeven 
vragen aan Augustinus. Onlangs zijn we begonnen aan de 
Onzevaderpreken in Van aangezicht tot aangezicht. Een persoonlijke 
impressie van zo'n avond staat elders.   
We sluiten rond negen uur af met een kort gebed op ppp: samen 
hardop zingen of tegelijk bidden is online niet mogelijk. Mogelijk zijn 
er meer leden of belangstellenden die liever online dan fysiek in een 
gespreksavond participeren. Er is nog plaats voor een paar mensen. 
Als u het een keer wilt proberen of meer wilt weten, kunt u contact 
opnemen met Ingrid van Neer, ingridcascia@gmail.com   

Ingrid van Neer-Bruggink   
 
VAN HET FAN-BESTUUR 
 
Van de bestuurstafel  
Ondanks dat de kerst en de jaarwisseling al 
ruimschoots voorbij is, wil ik namens het 
bestuur van de FAN  alle lezers van de Open 
Vensters toch nog even een heel goed 2023 
toewensen, waarin we vol vertrouwen weer 
samen verder trekken.  
 
Ontmoetingsdag najaar 2022  
In het najaar hebben we weer een boeiende ontmoetingsdag gehad 
met een inleiding van Anne Desmet en Zr. Christine van de 
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Zwartzusters van Bethel uit Brugge, waarin zij uiteenzetten hoe zij 
de spiritualiteit van Augustinus onder de aandacht willen brengen 
bij leken. Ze zetten ‘de deuren open’ en willen geïnteresseerden 
laten proeven van de spiritualiteit van Augustinus. Zij stellen zich 
uitnodigend op voor hen die geïnteresseerd zijn in Augustinus. Door 
deze open houding, zonder zich meteen te moeten vastleggen voor 
een hele cyclus, komen dezelfde bezoekers vaak weer terug. Dat 
leidde er o.a. toe dat we binnen het bestuur afgesproken hebben 
ons inhoudelijke programma van de ontmoetingsdagen ook meer 
open te stellen voor hen die in Augustinus zijn geïnteresseerd. 
Misschien ken je zelf ook iemand, die wel een keertje het 
inhoudelijke gedeelte van onze ontmoetingsdag zou willen 
bijwonen? Weet dan, dat  iedereen van harte welkom is. 
Overigens staat de volgende ontmoetingsdag gepland voor zaterdag 
29 april 2023. Natuurlijk nog wel onder voorbehoud, afhankelijk van 
de mogelijkheden van de inleider. 
 
Initiatie van Marianne Fijn  
Op 15 november jl. heeft Marianne Fijn tijdens een gebedsviering 
haar belofte uitgesproken naar de Orde der Augustijnen. Uit handen 
van Paul Clement OSA, gedelegeerde vanuit de Nederlandse 
Provincie Augustijnen voor de Familia Augustiniana Nederland, 
heeft zij het insigne van de Orde opgespeld gekregen. Elders in deze 
Open Vensters vertelt ze hoe ze dit heeft ervaren. Omdat er tijdens 
het tussenkapittel geen gelegenheid was om de FAN te ontmoeten 
is naar een passende gelegenheid gezocht, om met enkele 
Augustijnen, FAN-leden en gasten van Marianne dit moment 
invulling te geven.  
Wanneer het uitreiken van het insigne niet tijdens een kapittel kan 
plaats vinden, zullen we steeds in overleg met het betreffende FAN-
lid naar een passende oplossing zoeken, zonder de intentie die 
erachter ligt, geweld aan te doen.  
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Nieuwe bestuursleden  

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering Vergadering op 22 
oktober jl. zijn met meerderheid van stemmen Jurianne Kemmink 
en Pieter Renkens als bestuurslid benoemd. Het aantal 
bestuursleden van de FAN bestaat nu uit vijf personen. Jurianne zal 
samen met Annemieke zich toeleggen op het inspireren van nieuwe 
mensen voor de Augustijnse spiritualiteit. De verdere invulling van 
de functies en taken worden door dezelfde personen uitgevoerd als 
afgelopen jaar, omdat de onderlinge samenwerking goed verliep.  

Namens het bestuur van de FAN,  
Annemieke Pacilly  

Aan de FAN-leden:  
Wilt u het contributiebedrag voor 2023 ad € 55,00 zo spoedig 
mogelijk overmaken op ING nr. IBAN NL28 INGB 0003 1083 66 t.n.v. 
Vereniging Familia Augustiniana Nederland, o.v.v. Lidmaatschap 
FAN 2023. Mochten er leden zijn, voor wie deze contributie een 
probleem is, neem dan even contact op met de penningmeester. 
 

Aan de abonnees van Open Vensters: 
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2023 ad  
€ 10,00 overmaken op ING nr. IBAN NL28 INGB 
0003 1083 66 t.n.v. Vereniging Familia Augustiniana 
Nederland, o.v.v. Abonnement Open Vensters 2023. 

Alvast bedankt, De penningmeester FAN 
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TERUGKIJKEN FAN-DAG  
 

De FAN-vergadering met de keuze van het nieuwe bestuurslid, en 
met het financiële verslag. 
Hierna was het tijd voor de goedverzorgde lunch. 
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DE LEZING DOOR ANNE DESMET  EN ZR CHRISTINE,  
een korte samenvatting 

                 Anne Desmet 
1. Hoe is het project gegroeid? 
Zuster Christine: Bij mij leefde al jaren het verlangen om te starten 
met een Augustijnse vriendengroep. Er was de aanmoediging vanuit 
het kapittel om het huis in Brugge goed te benutten, een gastvrije 
Augustijnse gemeenschap te zijn voor studenten, in dialoog te 
blijven met de Augustijnse familie waar ook ter wereld, Augustijnse 
studiedagen te volgen en verder in openheid voor de noden van 
Kerk en wereld te leven. Geregeld sprak ik over die droom met  
Anne Desmet. Zij had ervaring in de ziekenhuispastoraal en het 
godsdienstonderwijs. Maar onze wegen gingen uiteen, tot we elkaar 
op vrijdag 9 december 2016 opnieuw ontmoetten en een droom 
werkelijkheid werd.  
In Vlaanderen is een goede zieken- en bejaardenzorg gegroeid, maar 
we stellen de laatste decennia vast dat velen op zoek zijn naar 
verbondenheid, zingeving, inspiratie en diepgang die voluit doen 
leven. Daaruit ontstond op 2 februari 2017, COMPAZ gedragen door 
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onze religieuze gemeenschap en door de spiritualiteit van 
Augustinus.  
COMPAZ is een letterwoord dat staat voor Companheira 
Agostiniana Zwartzusters. Vanuit de Augustijnse spiritualiteit willen 
we als tochtgenoot, companheira, een hartelijk kompas zijn naar 
zingeving en diepgang voor hogeschoolstudenten bij ons op kot en 
voor zoekende, biddende gelovige mensen van buitenaf die 
deelnemen aan door ons georganiseerde laagdrempelige 
Augustijnse activiteiten. Voor mij blijft de volgende tekst van 
Augustinus een inspiratie om, ons afstemmend op de noden van 
onze tijd, telkens weer te zingen en verder te trekken. 
Laten we zingen, niet om te genieten van een onverstoorbare rust, 
maar om ons zwoegen te verlichten. Doe zoals trekkers onderweg: 
zing onder het lopen. Verlicht de inspanning door te zingen. 
Houd niet van getalm, maar zing en trek verder. 
Verder trekken, wat betekent dat? 
Maak voortgang, maak voortgang in het goede. 
Naar het woord van de apostel zijn er immers ook mensen 
die voortgang maken in het kwade (2 Tim. 3,13). 
Wanneer je voortgang maakt, trek je verder. 
Maar maak voortgang in het goede, 
Maak voortgang in een goede levenswandel. Zing en trek verder. 
(St.-Augustinus. Preek 256, 3 – vertaling: T.J. van Bavel o.s.a.) 
 
2. COMPAZ gesitueerd in de hedendaagse sociologische context 
(geschetst door Walter van Wouwe, stafmedewerker voor de 
internationale congregatie van de redemptoristen). 
Wat zijn de tekenen van de tijd? 
Voor 2008: meer, meer, ik, ik. Na 2008: meer plaats voor ‘wij’ met 
kansen voor Kerk en geloof. Opdat die kansen succesvol zouden zijn, 
moeten ze wel voldoen aan twee voorwaarden:  
-- mensen moeten elkaar kennen en authenticiteit. In het beeld van 
St-Christoffel die het kind over de rivier draagt uitgedrukt: Wij  



14 
 

kunnen mensen dragen naar een ‘wij-land’, waar plaats is voor 
geloof en verdieping. 
-Het aanbod afstemmen op de verschillende leeftijdsgroepen. 
  

Zr Christine Everaere, Zwartzuster van Bethel o.s.a. 
 
Companheira Agostiniana, Genthof 15, 8000 Brugge  
+(32) 492 72 46 83      compaz.brugge@gmail.com 
 
3. De vier pijlers van COMPAZ  
Eerste pijler: vanuit de Augustijnse spiritualiteit een companheira, 
tochtgenoot zijn voor de 18 hogeschoolstudenten bij ons op kot. 
Tweede pijler: mensen van buitenaf kennis laten maken en leven 
vanuit aspecten van de Augustijnse spiritualiteit  
Derde pijler: Telefoonpastoraal of luisterpastoraal, tochtgenoot 
voor mensen onderweg                                                                     
Vierde pijler: getuigenis geven van wat groeit en leeft via sociale 
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media: website, facebook, youtube-kanaal, digitale nieuwsbrief, 
podcasts… of via één of ander life getuigenis 
 
4. Hoe breng je je enthousiasme voor Augustinus over, zonder 
irritatie op te wekken?  
- door persoonlijke getuigenissen die in het leven staan  
- door mensen even iets te laten proeven, zonder verplichtingen 
 - door het aanbod van Augustinus met zijn twee voeten in de 
realiteit van iedere dag te plaatsen  
- door realistisch, niet fundamentalistisch, gelovig te zijn en anderen 
vrij te laten in hun leven en hun onderweg zijn  
- door telkens opnieuw te beseffen dat als de Heer het huis niet 
bouwt, wij het tevergeefs bouwen en door Zijn Geest te vragen 
werkzaam onder ons te zijn.  
 
Waar loop je tegenaan?  
- verjonging blijft een constante uitdaging: de meeste jongeren 
zitten niet meer binnen het christelijke, laat staan kerkelijke kader.  
- allerlei misbruik in de Kerk doet mensen afhaken  
- verlate pensioenleeftijd  
- grootouders nemen vaak de zorg voor kleinkinderen op waardoor 
hun vrije tijd beperkter is.  
- realiteit van het religieuze leven: opgave om nu de fakkel 
brandend te houden tot het tij keert  
- uitdaging om mee te zijn met de digitalisering en de nieuwe 
kanalen om mensen te bereiken.  
Midden die uitdagingen voelen we ons gesterkt door Augustinus’ 
woorden:  
Draag de bron van liefde in uw hart,  
want uit de liefde kan niets anders dan goed voortkomen.  
Geraak je als mens in de draaikolk van de tijd,  
klamp je dan vast aan Christus  
die als een boom geplant staat aan de oever.  
God verstaat de kunst  
om ons met zijn pijlen van liefde te treffen. 
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Met deze lezing in ons hoofd werden we met 
een aantal vragen op pad gestuurd om in 
kleine groepjes tot uitwisseling te komen.   
  
We hebben veel stof tot nadenken gekregen 
en ons gewarmd aan het enthousiasme van de 
inleiders. 

En we hebben hen 
naar huis laten gaan 
met de leesmap die 
onlangs vanuit de 
FAN werd 
samengesteld.   
Na de gebedsviering 
werd de dag 
afgesloten met een 
drankje en een hapje. 
 
samenvatting: 
Bettineke van der Werf   
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EEN KORTE IMPRESSIE VAN MIJN INITIATIE TOT DE FAMILIA AUGUSTINIANA  

 
Op 15 november heb ik de belofte naar de orde en de Familia 
uitgesproken en heb ik het insigne van de orde ontvangen. De 
Mariakapel in de Boskapel, waar we altijd onze meditatievieringen 
houden, was door de Familia-leden en de vaste bezoekers van de 
meditatiegroep  voor deze gelegenheid prachtig versierd.  
De initiatie vond plaats tijdens de - enigszins aangepaste -  
meditatieviering van onze groep.  
Mijn openingsgebed was geïnspireerd op de Belijdenissen van 
Augustinus 10,27,38: ‘O God pas laat ben ik van U gaan houden’, en 
de viering werd muzikaal omlijst door Joop Belien met zijn viool. Na 
het uitspreken van de belofte aan de orde der Augustijnen en de 
Familia Augustiniana kreeg ik het speldje van Paul Clement 
opgespeld. Door de grote saamhorigheid voelde ik me dankbaar en 
werkelijk opgenomen in de grote Augustijnse Familie. 
‘God van leven, U houdt van mij en schenkt mij Uw liefde, laat ons 
geloven, vreugde brengen, troosten en vertrouwen in de toekomst, 
gewapend met Uw liefde en vriendschap’.  
Het was een sfeervolle avond, helemaal zoals ik mij had voorgesteld 
en ook graag wilde. Ook mijn zus, een kleinzoon en een goede 
vriend waren erbij aanwezig.  
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Dankbaar ben ik voor alle medewerking o.a. van Annemieke voor 
het mee samenstellen van de viering en het boekje, Jan voor de 
prachtige foto’s en de meditatiegroep voor het verzorgen van de 
avond, want ook de inwendige mens kwam niets  te kort. Bovendien 
kreeg ik een waardevol  herinneringsboekje van hen.  
Door het geheel  werd deze avond een heel bijzonder moment voor 
me en dus  een heel geslaagd en belangrijk feest voor me.  

Marianne Fijn, Familia Augustiniana Boskapel 
  
EEN IMPRESSIE VAN EEN BIJEENKOMST VAN DE REGIONALE FANGROEP 
 

Een gesprek over het Onzevader 
'Zo zal het gaan: iedere mens die de naam van de Heer aanroept, zal 
gered zijn.'  Augustinus citeert Joël 2,32 in het begin van preek 56 en 
zelfs twee keer. Omdat je gelooft, ga je het Onzevader bidden. Er is 
maar één religie waarbij je God als Onze Vader mag aanspreken. 
Jezus heeft ons dit geleerd en Onze Vader klinkt daardoor heel 
vertrouwd, bijna familiair. Door de menswording van Jezus, zijn 
lijden en verrijzenis, trilt er  iets menselijks mee in de Drie-ene God 
– hoe bestaat het. Elke mens kan voortaan bidden tot zijn hemelse 
vader die in ons wil wonen, die zelfs zijn Zoon stuurde om ons over 
de Vader te leren.  Zou Jezus zelf ooit het Onzevader hebben 
gebeden? Lees eens het hoogpriesterlijk gebed in Joh. 17; er zitten 
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veel overeenkomsten met het Onzevader in. Verandert die vraag, 
historisch of theologisch, ons geloof? We willen ons niet 
bezighouden met scholastieke redeneringen en bidden het 
Onzevader zoals Jezus het ons leerde. Het gebed bevat eerst drie 
wensen en dan vier dingen die we Onze Vader altijd mogen vragen.  
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome 
Natuurlijk is Gods naam heilig, die mogen we niet misbruiken, niet 
vloeken. Maar dat 'worde geheiligd' betekent dat we bidden dat zijn 
naam geheiligd moge worden in ons! Dat is wel een eye-opener: wij 
moeten eraan werken dat Gods naam heilig gaat worden in ons. Dat 
doet God dus niet voor ons, dat kan alleen maar met onze 
medewerking. Alleen zo kan zijn koninkrijk in ons worden 
gerealiseerd. Het is geen 'laat maar komen' maar zelf aan de slag 
gaan. We wensen dat 'we erin mogen worden aangetroffen. Want 
komen zal het' zegt Augustinus. We wensen ons dus iets goeds toe, 
aldus Augustinus. Ik denk aan een uitspraak van Gandhi. Naar 
verluidt had hij groot respect voor Christus, maar zijn volgelingen 
vond hij zo tegenvallen. We schieten vaak te kort in onze geloofs- en 
daadkracht.  
Uw wil geschiede 
Dat vinden we lastig: we smeken God dat Hij zijn wil doorvoert maar 
we zien God niet ingrijpen. Waarom zijn er zoveel oorlogen, waarom 
is er zoveel onrecht, leugen en misbruik? Zeker, God redt, God 
bevrijdt, Gods Geest is voortdurend aan het werk, maar ervaren we 
dat ook, zien we dat wel? Als voorbeeld noemen we de medisch 
onverklaarbare genezingen waar geen mens bij aan te pas kwam. 
God heelt, maar niet iedereen die ziek wordt, krijgt zijn gezondheid 
terug. Als God ingrijpt, waarom dan niet vaker en op grotere schaal? 
Het is hypothetisch, maar kun je je voorstellen dat er bij alle rampen 
ook zegen aanwezig is die ons ontgaat? Hoe vaak is er geen geluk bij 
een ongeluk? Wij kennen Gods wil niet, wij weten niet wanneer zijn 
koninkrijk komt. Wat we wel kunnen doen is meewerken met zijn 
wil. Wij hebben immers een vrije wil en die wordt door God 
gerespecteerd. Onze bede 'dat uw wil geschiede in ons' is niets 
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minder dan vragen om volmaakte medewerking met zijn wil. 
Volgens Augustinus doen we niet het goede vanuit onszelf: het is 
altijd de H. Geest die ons hiertoe inspireert.   
En vergeef ons onze schulden  
zoals wij vergeven aan onze schuldenaren 
Wat een eenvoudige en krachtige taal: in die mate waarin we een 
ander vergeven, wordt aan ons vergeven. En hoe moeilijk in de 
praktijk: kunnen ouders die hun kind door een verkeersongeval 
gehandicapt zien worden, de dader vergeven? Zonder vergeving 
dreigen woede en haat de overhand te krijgen. Haat maakt nog 
meer kapot. Maar voor vergeving is berouw nodig, diepe compassie 
met de ander. Gods vergeving gaat ons menselijk begrip te boven. 
Maar Hij voelt ook, meer dan wij bij een ander kunnen aanvoelen, 
hoe groot de pijn bij die ander is. Leren vergeven is een dagelijkse 
opgave, evenals niet meer in de verleiding komen om te zondigen. 
En wat is zonde? Een gebrek aan liefde voor God en elkaar.  

 Ingrid van Neer-Bruggink   
 
VIERINGEN: 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
Dinsdag  19.30 u   
Meditatieve viering Boskapel 
Donderdag 8.15 u  
Meditatief morgengebed Lindenholt 
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