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Inleiding:  
 

Voor u ligt het vijfenzestigste 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 wanneer u hiervan een foto (met 

vermelding van de plaats) naar de redactie stuurt zodat die bij 

Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden! Wij wensen u fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2017! 

Veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Sandro Botticelli: Uffizi Altaar, centraal paneel: Gekroonde Madonna, Vier 

Engelen en Heiligen, van links: Catharina van Alexandrië, Augustinus, 

Barnabas, Johannes de Doper, Ignatius en Aartsengel Michael. 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
 

 

 

"De Waarheid is uit de aarde ontsproten.... “(ps.85, 12)  

Christus is uit het vlees geboren.  

Wees geheel en al blijdschap  

om zo'n gebeurtenis.  

Laat deze dag de gedachte  

aan de eeuwige dag in uw geest oproepen.  

Laat de hemelse goederen  

uw vurigste verlangen zijn,  

uw rotsvaste hoop;  

en aarzelt niet te verlangen  

naar wat nu binnen uw bereik ligt:  

Gods kinderen te worden.  

Voor u immers is Hij,  

Die de tijd gemaakt heeft  

in de tijd geboren;  

voor u heeft Degene  

Die de wereld heeft gemaakt  

zich in het vlees geopenbaard,  

voor u is de Schepper van de wereld  

schepsel geworden.  

Een schitterende hoop is nu gaan schijnen op aarde:  

het hemelse leven wordt aan haar bewoners beloofd.  

Om het geloof in die belofte te versterken  

biedt God de wereld iets overweldigends aan:  

om van hen die mensen zijn goden te maken,  

is Hij Die God is mens geworden. 

Uit preek 192 
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BOEKBESPREKING 
Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw / Possidius; 

vertaald door Vincent Hunink; ingeleid 

door Paul van Geest.  Damon, najaar 

2016.  176 p. ISBN:9789463400220 pp 

€ 19,90  

In zijn lange leven heeft Aurelius 

Augustinus (354-430) bijzonder veel 

geschreven. Maar er is ook één boekje 

uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn 

vriend en leerling en later collega-

bisschop Possidius van Calama (370-ca. 

440) schreef een biografie van hem. 

Niet een biografie in de moderne zin 

van het woord. Eerder een getuigenis, 

een monument, ter herinnering aan de 

grote kerkvader. 

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en 

als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die 

zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij 

anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over 

Augustinus’ leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met 

bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en 

soms verrassend beeld op van Augustinus’ boeiende 

persoonlijkheid. Vincent Hunink en Paul van Geest presenteerden 

dit boek op 29 november aan de TST in Utrecht en concludeerden 

dat Possidius zijn leraar neerzet als een bescheiden man en een 

harde werker die zich bewust is van de menselijke zwakte. 

  In deze nieuwe mooie Nederlandse vertaling van Vincent 

Hunink is voor het eerst ook Possidius’ appendix opgenomen: een 

volledige lijst van Augustinus’ geschriften zoals hij die in de 

bibliotheek van Hippo aantrof. Wie deze lijst doorneemt ziet o.a. 

een indeling naar tegenstanders én dat het aantal brieven en preken 

nog niet zo omvangrijk is als in latere tijden!  
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Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest. In deze relatief 

omvangrijke inleiding (46 p. tegenover de bescheiden vita van 75 

p.), analyseert hij Possidius' leven, schrijfstijl, omgang met 

Augustinus en zijn betrouwbaarheid als biograaf. Van Geest 

concludeert dat Possidius in het verleden een te negatieve pers 

heeft gekregen: Possidius was meer dan een goede leerling van 

Augustinus; als goed geschoolde jurist had hij weer invloed op zijn 

meester zoals bijv. uit de aanpak van de donatisten blijkt en 

Possidius' aanwezigheid bij verschillende concilies.  

  Zelfs de Nederlanders die al de vertaling van Augustinus' 

leven door Tars van Bavel in huis hebben (Veel te laat heb ik jou lief 

gekregen) doen er goed aan dit boekje te kopen: je krijgt  eigenlijk 

twee levensportretten voor de prijs van een.    

Ingrid van Neer-Bruggink 
 

FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Naast de meditatieve vieringen op de woensdagavonden (sinds kort 

van 19.00–19.30 uur)  hebben we verschillende teksten gelezen op 

de 'echte' Familia-avonden (4e woensdag van de maand) o.m. delen 

uit Sermo 162A – Geniet van elkaars gaven.  

Een citaat om een moment bij te verwijlen: 

"Je kunt dus ook iemand vinden die wel geloof heeft, maar 

de liefde niet. Niemand mag zich daarom laten voorstaan op 

een of ander geschenk van de kerk, als hij toevallig opvalt in 

de kerk door een gave die hem is toebedeeld. Laat hij liever 

kijken of hij de liefde heeft. [...] Zorg dat u liefhebt, wees niet 

jaloers op iemands gave: dan deelt u met hem wat u zelf niet 

hebt." 
 

Spreekt hier een theoloog, een psycholoog of 'gewoon' een broeder, 

die het goed met je voorheeft? 

Op voorstel van en in overleg met 'onze' theologen Annemiek en 

Karel wil onze Familia zich de komende maanden bezighouden met 

het lezen van Augustinus' commentaar op de psalmen.  
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Toen ondergetekende Dwarsligger nr 11 - Psalmen ter hand nam om 

een blik te werpen viel zijn oog op Psalm 1. Het begin luidt: 

 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, 

 die de weg van zondaars niet betreedt, 

 bij spotters niet aan tafel zit, 

 maar vreugde vindt in de wet van de Heer 

 en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 

Het gevoel bekroop hem dat hiermee alles is gezegd dat nodig is in 

dit leven vol paradoxen. Wat kan men zich beter wensen: de mens 

kan gelukkig zijn, als hij de keuze maakt voor het goede. Gezegend 

hij/zij die daartoe de mogelijkheid heeft. 

De Leesgroep (onder bezielende leiding van Karel Peijnenborg) heeft 

zich 'gestort' op Geef mij te drinken - Verhandelingen 1-23 over het 

Johannesevangelie. Tot onze vreugde hebben zich nieuwe mee-

lezers aangemeld; beiden van harte welkom. In Verhandeling 8 – 

Van water in wijn staat o.m.  

"Wie kan immers de werken van God aanschouwen 

waardoor heel onze wereld wordt geleid en bestuurd, 

zonder versteld te staan en overweldigd te worden door de 

wonderen? Als je op je laat inwerken welke kracht één 

enkele korrel van welk gewas dan ook heeft, dan is dat iets 

geweldigs! Het vervult je met huiver bij het aanschouwen 

ervan. Maar de mensen hebben zich op andere dingen 

gericht en zijn hun aandacht voor Gods werken verloren, 

terwijl ze juist daardoor iedere dag weer de Schepper 

zouden moeten prijzen. Daarom heeft God zich als het ware 

het recht voorbehouden een aantal ongebruikelijke dingen 

te doen om zo de mensen die als het ware in slaap gesukkeld 

waren, door bijzondere dingen wakker te schudden en ertoe 

aan te zetten Hem te eren." 

Een dergelijke oproep tot verwondering over de wereld waarin we 

leven kan, zou je zeggen, niemand onberoerd laten. Een dergelijke 

tekst maakt het lezen van Augustinus' teksten telkens weer tot een 

genoegen. 

Hans Walkate 
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FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Vorige keer schreven we dat we lezen uit ‘Het eerste 

geloofsonderricht’ van Augustinus in de vertaling van G. Wijdeveld. 

Hier zijn we nog steeds mee bezig. Met verschillende mensen uit de 

diverse geledingen van het onderwijs in onze groep geeft dat veel 

herkenning en aanknopingspunten in de beschrijving van 

Augustinus. Omdat het dan zo dichtbij komt nodigt dit uit tot 

reflectie van het eigen handelen en vergelijken. En natuurlijk 

passeren de nodigen typen leerlingen, voor zover je daarvan kunt en 

mag spreken, de revue. Kortom er zijn boeiende discussies vanuit de 

directe praktijk. Hierdoor kom je dicht bij wie je bent en hoe je ‘in je 

zijn’ staat.  

Op de Familiadag in Eindhoven hebben we genoten van de lezing 

van Joseph Farrell. Zijn lezing staat in een handzaam boekje.  

De zondag na de lezing is hij in Lindenholt, samen met Wim 

Sleddens, voorgegaan in de viering. En met daarbij ook de 

familiagroep als koor was het een viering met Augustijns karakter. 

Na de viering hebben we met een klein groepje en Joseph Farrell 

het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem bezocht  
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en, echt Nederlands, poffertjes gegeten buiten op het terras.  

 

Zo sloten we een bijzonder weekend af. 

Evert Jan van der Werf 
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VAN HET FAN-BESTUUR 
We kunnen terugkijken op een rijke 

ontmoetingsdag op 23 oktober in Mariënhage. De 

dag was rijk aan inhoud door de inspirerende 

presentaties die Joseph Farrell als gastspreker gaf. 

Hij is vicaris generaal van de OSA en een 

voortreffelijk docent. Toehoorders en spreker 

waren werkelijk één van ziel en één van hart; we 

verstonden elkaar ondanks het Engels. Joseph nam zijn publiek mee 

op zijn reis vanaf de eerste ademtocht in Genesis naar de betekenis 

van Christus' leven en het inblazen van de H. Geest. Wij houden van 

God, 'We moeten vrienden worden met God' zoals Augustinus zegt. 

Niet omdat God onze liefde nodig heeft, maar omdat wij voelen dat 

Hij van ons houdt. Elkaar nabij zijn in de geest van de augustijnse 

vriendschap en eenheid is wat wijzelf nastreven. U kunt de teksten 

van Joseph Farrell teruglezen elders in het boekje bij deze Open 

Vensters. De dag was ook rijk aan gesprekken, zowel onderling in de 

pauzes als tijdens de middagsessie waarbij Joseph het bidden en 

mediteren ter sprake bracht. Een druk bezochte dag ook met FAN-

leden, augustijnen uit Nederland en België, de fraterniteit, jongeren 

vanuit de San Gimignano-reizen en mensen van de 

Geloofsgemeenschap Augustinus in Eindhoven.  

 

Inmiddels is het bestuur bezig met een speciale ontmoetingsdag 

waarmee we ons tienjarig bestaan als FAN willen vieren.  

Foto uit Open Vensters 25:  

het tekenen van de 

oprichtingsacte van de FAN 

op 29 december 2006 
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We zijn heel blij dat we Gabriël Quicke als gastspreker kunnen 

verwelkomen.  U kent Gabriël Quicke mogelijk al door zijn goed 

lopende boekje Brug van barmhartigheid (zie OV 64). We houden u 

op de hoogte maar reserveer alvast de geplande datum: zaterdag 23 

september 2017.  

   

En noteer zeker ook zaterdag 11 maart, onze 'normale' 

ontmoetingsdag in Lindenholt met als gastspreker Lode Caes die 

een echte bruggenbouwer is in de fusies tussen de parochies in de 

nieuwe St. Augustinusfederatie in Zonnebeke.  

Denkt u nog aan het maken van een jaarverslagje over uw 
familiagroep? Inleveren kan tot 20 januari bij de secretaris.  

Het bestuur van de FAN wenst iedereen een Gezegend Kersfeest en 

Voorspoedig Nieuwjaar.  

Namens Bestuur FAN,  

Ingrid van Neer-Bruggink, secr. 

 
CONTRIBUTIE 
AAN DE FAN-LEDEN: 
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2017 ad € 55,00 s.v.p.  

voor 1 maart overmaken. IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. 

t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘lidmaatschap FAN 2017’   

Mochten er leden zijn, voor wie deze contributie een  probleem is, 

neem dan even contact  met mij op. 

Hans Simis, penningmeester FAN 

 
AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: 

Wilt u een abonnement op Open Vensters?  

Het abonnementsbedrag voor 2017 is € 10,00  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, 

onder vermelding van  

‘abonnement Open Vensters 2017’   
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STUDIEDAG 22 OKTOBER EEN FOTO-IMPRESSIE 
 

 

Mooie tafelversieringen! 

 
Paul Clement er weer bij! 

 
 
  
 
 

 
 



14 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de tekst van de lezing op uw gemak nalezen 

in het boekje Inspired retreat.   
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Gezellig samen eten….. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
en nog even napraten…
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STUDIEDAGEN  

 

FANdag:  Zaterdag 11 maart, ontmoetingsdag in 

Lindenholt met als gastspreker Lode Caes die een 

echte bruggenbouwer is in de fusies tussen de 

parochies in de nieuwe St. Augustinus-federatie 

in Zonnebeke. 

 
       Tienjarig bestaan FAN  

We zijn heel blij dat we Gabriël Quicke als 

gastspreker kunnen verwelkomen.  U kent 

Gabriël Quicke mogelijk al door zijn goed lopende 

boekje Brug van barmhartigheid (zie OV 64). We 

houden u op de hoogte maar reserveer alvast de 

geplande datum: zaterdag 23 september 2017 

 
 
AUGUSTINUSDAG  BELGIË 
Afgelopen jaar is de samenwerking uitgeprobeerd met het 

Academisch Centrum voor Praktische Theologie. Dat was een heel 

prettige samenwerking, en had ook het voordeel dat de 

Promotiezaal gebruikt kon worden voor de lezingen. Dit zorgde 

natuurlijk voor een heel ander kader dan de parochiezaal in 

Heverlee. Hoe dan ook in samenwerking met het ACPT, zal zo’n dag  

slechts eens in de twee jaar zijn. Bernard Bruning, Anthony Dupont, 

Martin Davakan en ikzelf, hebben besloten toch jaarlijks een 

bijeenkomst te houden. We zagen dat de door ons gekozen datum 

in mei voor velen slecht viel. We zijn dus verhuisd naar oktober. Dit 

jaar dus op een zaterdag. Dit was een lange inleiding om u te 

vertellen dat de volgende studiedag op zaterdag 7 oktober 2017 

valt. We kunnen al vertellen dat we het thema en de sprekers al 

kennen. De studiedag vindt plaats in het klooster van de 

Augustijnen in Gent. Meer informatie volgt, maar misschien is dit 

vast handig in verband met jullie agenda? 

Anneke Goovaerts 
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 STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

 
Beste mensen, 

Langs deze weg willen we graag al onze donateurs 

ontzettend bedanken voor jullie gulle bijdragen! Wij 

willen ook in het nieuwe jaar weer volop aan de slag 

gaan om in Papoea (Indonesië) alleenstaande 

moeders te ondersteunen! In overleg met de augustijnen ter plaatse 

is besloten het geld te besteden aan schoolkosten van de kinderen 

van alleenstaande vrouwen. De vaders van de kinderen zijn 

overleden of met de noorderzon vertrokken en de moeders leven in 

grote armoede. Ze verdienen vaak net, of net niet genoeg om 

zichzelf en de kinderen in leven te houden maar hebben geen geld 

om de kinderen een fatsoenlijke schoolopleiding te bieden.  

Mede dankzij uw giften krijgen deze kinderen nu toch een toekomst 

en kunnen ze studeren aan de ‘Augustijnse’ scholen SMP Villanova 

en SMA Villanova, de onder– en bovenbouw van de middelbare 

school en verblijven in de bijbehorende internaten. De kosten van 

studie en levensonderhoud  bedragen over een jaar € 600,- inclusief 

een pakket leerboeken en een paar stel schooluniformen. Kunt u 

zichzelf eens voorstellen hoeveel er met zo’n relatief kleine gift kan 

worden gerealiseerd! 

Wij wensen u een gezegend kerstfeest en alle goeds voor het 

nieuwe jaar! 

 

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven.  

Namens de Stichting OSA International Nederland,   

 Wim Sleddens (voorzitter) 

 Jonas van de Wiel (secretaris) 

 Jan Martijn van der Werf (penningmeester) 
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VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  

Meditatief morgengebed Lindenholt 

 

 

 

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 
 
 

Participanten Augustijnse Beweging 

Nederlandse Provincie  

van de Augustijnen 

www.augustijnen.nl  

Vereniging Familia 

Augustiniana Nederland 

www.familiaaugustiniana.nl 

Zusters Augustinessen van  

St. Monica, Hilversum 

www.zustersaugustinessen.nl 

Zusters Augustinessen  

van Heemstede 

 

Reguliere Kanunnikessen van 

het Heilig Graf, Maarssen 

www.priorijemmaus.nl  

 

Norbertijnen van de Abdij 

van Berne, Berne Heeswijk 

www.abdijvanberne.nl 

Augustijns Instituut, 

Eindhoven 

www.augustinus.nl 

www.augustijnsinstituut.nl 

Werkhofgemeenschap, 

Werkhoven 

www.werkhofgemeenschap.nl 

Boskapelgemeenschap 

Nijmegen 

www.boskapel.nl  

Augustijnse Beweging www.augustijnsebeweging.nl 
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Op de website van het Augustijns Instituut in Eindhoven is ook 

informatie te vinden over de augustijnse instituten 

in Leuven, Würzburg, Rome, Villanova en Malta.  

Het Augustijns Historisch Instituut in Leuven werkt samen met de 

Katholieke Universiteit Leuven. Het instituut publiceert het 

tijdschrift Augustiniana (list of articles) en onderhoudt twee 

databanken: www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-

Instituten.html 

 

Andere augustijnse websites: 
Augustijnenkerk in Eindhoven: www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 

Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal 

de Salvatorparochie vormt: www.dekathedraal.com/deaugustinus/ 

Het r.-k. studentenpastoraat St. Augustinus in Groningen koos voor 

Augustinus als patroonheilige: 

www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-

hippo/ 

Augustijnenkerk Dordrecht: www.augustijnenkerk.nl 

  

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 

Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 

 

De christelijke webwinkel ‘Wereld Feesten Almanak’ geeft 

informatie over (de) Augustinus (feestdag): 

www.beleven.org/feest/sint_augustinus 

Julia van Wel 

 
STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL  

te Eindhoven.  
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HARTELIJK DANK VOOR ALLE KEREN DAT WE VAN JULLIE  GASTVRIJHEID 

IN EINDHOVEN MOCHTEN GENIETEN….. 

 
AUGUSTIJNSE AGENDA 

  

11 maart 2017 FANdag in Lindenholt 

23 september 2017 10 jaar FAN 

 
 

7 oktober 2017 Augustinusdag België 

   

   
 

 

 
 

Wij wensen u  

inspirerende Kerstvieringen 

en een voorspoedig 2017 
 

Redactie Open Vensters 

 
 


