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Inleiding:  
 

Voor u ligt het achtenzestigste 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! 

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

Augustinus,  

St. Stephanskirche, Wenen  

Foto: Gerard Dietvorst 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  

 

Broeders en zusters,  

hier wil ik u toe oproepen,  

om in te zien wat het betekent  

het Woord van God te zien.  

Wij moeten allereerst inzien  

dat dit onze krachten te boven gaat.  

Die krachten zijn zwak,  

en wij moeten proberen ze te voeden en te versterken.  

Waarmee? Met de geboden.  

Ja, maar welke dan?  

'Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.' 

Nogmaals, welke geboden?  

Want wij willen groeien, wij willen graag sterker worden,  

tot onze volle maat, om dan het Woord te kunnen zien.  

Heer; zeg ons dus welke geboden.  

'Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief.'  

Broeders en zusters,  

laat ons dus liefde putten uit die overvloedige bron,  

daarvan drinken en er ons mee voeden.  

Neem zoveel als je kunt.  

Laat de liefde je leven zijn,  

je voedsel, je uitgroei en je volle kracht.  

Ik hoop dat zij u dan leert  

wat het betekent om het Woord te zien.  

Schakel uw lichamelijke ogen uit  

en richt de blik van uw geest omhoog,  

richt hem op God en op wie bij hem hoort,  

op zijn Zoon, op het Woord.  

Wat u van mij hoort zijn alleen maar  menselijke woorden,  

maar wat u hoort gaat over de Zoon van God, zijn Woord.  

En misschien hoort u meer dan u hoort,  

en wordt u enig zicht gegeven,  

dieper dan waar een mens kan zien.  
(Preek 126,15; Zie: Preken voor het volk 234-235) 
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BOEKBESPREKING 

Brood om van te 
leven: Verhandelingen 24-54 over het 
Johannesevangelie [In Johannis 
euangelium tractatus] / Aurelius 

Augustinus; ingeleid, vertaald en van 

aantekeningen voorzien door Hans 

Tevel en Hans van Reisen. Budel: 

Damon, september 2017. ISBN: 

9789463401012. Hb, 488 pag. met 

stofomslag en leeslint. € 49,90  

'Wie anders voedt ook nu de hele 

wereld dan Hij die uit een paar korrels 

hele oogsten schept?' De vraag is 

afkomstig uit de eerste verhandeling in 

deze bundel en vormt de afsluiting van een plechtige inleiding op 

een prachtige toespraak van Augustinus (354-430). De bisschop van 

het Noord-Afrikaanse Hippo Regius geeft daarin een zorgvuldige 

toelichting op een bekend verhaal uit het evangelie volgens 

Johannes (6,1-14). De evangelieschrijver bericht ons daarin over een 

wonderbaarlijk teken van Jezus, waarbij een omvangrijke menigte 

rijkelijk wordt gevoed met slechts vijf gerstebroden en twee vissen. 

In de verhandeling komt bijna elk onderdeel van het evangelie-

verhaal aan de orde. 

Deze bundel bevat de verhandelingen 24-54 en vormt een vervolg 

op de uitgave Geef mij te drinken (1-23). Ook de verhandelingen van 

deze tweede serie zijn oorspronkelijk als preek gehouden. Zij 

vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 6 tot 

en met 12 van het Johannesevangelie. De preken zijn kort na elkaar 

uitgesproken. Daardoor geven ze een nauwkeurig en kleurrijk beeld 

van Augustinus als predikant en pastor. Dit boek biedt van deze 

preken de eerste volledige Nederlandse vertaling. 

De titel van het boek Brood om van te leven verwijst naar Joh 6,35 

en 48. Jezus duidt zich daar aan als het brood dat leven geeft. De 

evangelist beschrijft hoe daarover misverstanden ontstaan. Die zijn 

zoals zo vaak het gevolg van al te letterlijke interpretaties van Jezus’ 
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woorden. Naar Augustinus’ overtuiging is ook het voorgelezen 

woord uit de Schrift brood dat leven geeft. 

De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het 

onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. Men 

kan alleen maar grote bewondering hebben voor de zorgvuldige 

manier waarop Augustinus de soms moeilijke toespraken van Jezus 

in dit evangelie geduldig voor zijn toehoorders en toekomstige 

lezers heeft.  

http://www.augustinus.nl/uitgaven_detail.php?nav=80&u=114 
 

FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Met plezier hebben we de voorbereiding voor de eucharistieviering 

ter gelegenheid van het jaarfeest van Augustinus gedaan. Samen 

met Ekkehard Muth is er, uitgaande van het onderwerp 

‘Ontvankelijkheid’, een naar mijn idee mooie, opgewekte viering tot 

stand gekomen, 27 augustus jl. Koor, violist, hoboïst en piano – en 

niet te vergeten de verzamelde gelovigen (!) - brengen met verve de 

door Annemiek Alfrink uitgezochte liederen, onder meer 'Als Gij 

bestaat' (met de wens "Dat wij ontvankelijk worden voor Uw 

naam") en 'Herschep ons hart'. De tekst van Augustinus 

(Belijdenissen 1,5) maakt duidelijk dat hij zich vooral veel vragen 

stelt: "Wie kan mij tot rust laten komen in u?", [...] "Wat bent u voor 

mij?", [...] "Of is het niet erg als ik u niet bemin?". Het zet mij weer 

een keer op het spoor dat door het stellen van vragen je de 

gelegenheid krijgt in alle vrijheid te geloven. Natuurlijk weet 

Augustinus de antwoorden ook wel! Immers, het laat niets aan 

duidelijkheid te wensen over als hij, bijna directief tegen God zegt: 

"Zeg tegen mijn ziel: 'Ik ben het die je redt.' Zeg het zo dat ik het 

hoor." Die paradoxen in het denken en schrijven van Augustinus 

maken het lezen en beleven zo boeiend. 

Zelf heb ik het genoegen in de achterliggende periode contact te 

hebben gehad met de Gabriël Quicke, 'hoofdspreker' tijdens de  

jubileumdag 23 september a.s. Hoewel je elkaar daarvoor nooit 

hebt gesproken of geschreven, is er gelijk een aangename sfeer, die 
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wordt bepaald door de gezamenlijkheid ten opzichte van 

Augustinus. Gabriël Quicke maakt de indruk een zeer betrokken, 

maar ook bescheiden Augustinus-liefhebber te zijn. (Als deze OV 

verschijnt, ligt de jubileumdag achter ons. Een ieder kan dan weten 

of klopt wat ik hier heb geschreven!). 

Bepaalde zaken lopen door: de meditatieve vieringen op de 

woensdagavonden; we buigen ons over de psalmteksten van 

Augustinus; hoop en verlangen zijn in ons hart. 

Wat is het goed bij elkaar te komen, zoals het geval tijdens het feest 

van Augustinus in het Glorieuxpark in Eindhoven. Uitgenodigd door 

de Orde is er een middag/vroege avond geweest met goede 

verhalen (Lucas – 10, 38-42; Augustinus, uit preken 103,104), 

hartelijke woorden van de Louis Mulder, fraaie liederen van 

Schubert, heerlijk weer in de tuin, gezellige en smakelijke maaltijd in 

de kelder. Ik reed met een voldaan gevoel terug naar huis. 

Hans Walkate 

                                                            

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Na het boek ‘Het eerste geloofsonderricht’ wilden we weer eens 

preken van Augustinus lezen. Het is het boek ‘Het huis op de rots’ 

geworden. Pieter heeft, voor wie het boek nog niet had, voor 

kopieën van het eerste hoofdstuk gezorgd en zo konden we snel 

weer met Augustinus aan de slag. De tekst van de Bergrede is 

natuurlijk bekend, maar de manier waarop 

Augustinus er zijn licht over laat schijnen,  

zorgt voor goede discussies en brengt ook  

meer inzicht. Het blijft iedere keer weer 

verbazingwekkend hoe Augustinus je aan het 

denken zet! 

De eerste woensdagavond van de maand wordt 

in principe gereserveerd voor de FAN. De tijd 

van half acht wil nog wel eens voor verwarring 

zorgen. Maar met telefoon of app wordt 

iedereen er vriendelijk doch dringend aan 

herinnerd! 

In de donkere dagen van de winter zullen we 
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regelmatig in Eindhoven te gast zijn om zo Wim Sleddens het reizen 

naar Lindenholt ’s avonds te besparen. We hebben / houden hem 

graag als begleider! 

In principe kunnen we met 2 auto’s, maar sommigen van ons zijn al 

halfweg in verband met werk of mantelzorg. We komen bij elkaar in 

Eindhoven en na afloop verdelen we ons meestal anders over de 

auto’s dan op de heenreis.  

Bettineke van der Werf 

 
VAN HET FAN-BESTUUR 

  

Het bestuur is erg druk geweest met de 

festiviteiten rond het 10-jarig bestaan van de FAN.  

Ze hopen u allemaal te ontmoeten op 23 

september! 

De redactie 

 

 
IN MEMORIAM ANNEMIEK ALFERINK  
 

Omringd door echtgenoot Karel en familie is Annemiek Alferink (71) 

overleden op dinsdag 12 september. Haar uitvaart was dinsdag 19 

september in de Boskapel. Samen met Karel was ze al actief als 

Boskapeller, in het koor en de liturgie, toen ze zich aansloot bij de 

Familia Boskapel, en zo FAN-lid werd. Tijdens het lezen en 

becommentariëren van Augustinus' teksten op de familia-avonden 

kwam haar studie theologie regelmatig naar voren; ze was een 

kritische lezer. Een paar 

jaar later, tijdens het 

kapittel van de NL-OSA in 

mei 2006 sprak Annemiek 

haar bevestiging van 

verbondenheid uit met de 

Orde.  
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Ze was zuinig op haar speldje met het zegel 

van de OSA erop: "Deze en geen andere want 

deze is me opgespeld door de generaal."  

Annemiek is zes jaar voorzitter geweest van 

het FAN-bestuur. Pas toen ze in 2014 

terugtrad als bestuurslid vertelde ze dat ze al 

enige tijd leukemie had. Daar sprak ze nooit 

over, tenzij je er speciaal naar vroeg; ze sloeg 

zich overal doorheen en bleef naar buiten toe 

een montere indruk maken. Een vrouw die veel van haarzelf vroeg 

zonder voor anderen veeleisend te zijn. 

 

Annemiek hield van de goede dingen 

van het leven zoals lekker eten, 

kamperen, erop uitgaan. Ze genoot de 

laatste jaren van haar auto en liet 

anderen daarvan meegenieten. De 

laatste maanden ging haar conditie 

achteruit. Ze had met Karel volgend 

voorjaar nog hun 25-jarig huwelijk 

vieren. Die stip op de horizon bleek te 

ver.  

 Al is de dood bitter, toch is er troost; 

we sterven niet voor eeuwig. 

Wij geloven in een leven na dit leven.  

Augustinus:  

 'Laat de smart verdwijnen waar zoveel troost is.  

Laat de rouw worden verjaagd uit ons hart,  

laat het geloof ons verdriet verdrijven'.   

 

Namens de familia Boskapel en het bestuur FAN,  

Marjette de Rechter en Ingrid van Neer 
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AUGUSTINUS ONDERWEG 

 

Foto’s: Gerard Dietvorst 

St. Stephanskirche, Wenen 
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 STUDIEDAGEN 
 
AUGUSTINUSDAG  BELGIË 
Beste vrienden,  

Onze 31e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op 

zaterdag 7 oktober 2017, van 10u tot 16u Als locatie kozen we dit 

jaar voor het klooster van de augustijnen te Gent, in de 

Academiestraat 1 te Gent.  

Het thema van deze dag is:  

De weg van Augustinus Op weg met Augustinus vandaag  

We hebben vier sprekers gecontacteerd die het thema zullen 

uitdiepen: Mgr. Gabriel Quicke vertelt over de weg die Augustinus 

aflegde . Zr. Carine Devogelaere  gaat dieper in op de weg die 

Augustinus net als de apostelen en in feite elke gelovige aflegt en 

hoe daarbij de Weg zich laat kennen. In de Ander en in Bijbel 

teksten. Bert Vanderhaegen bestudeert hoe Augustinus een 

metgezel kan zijn op zijn weg doorheen het pastoraal in een 

ziekenhuis, maar omdat hij te elfder ure werd opgeroepen in Rome 

tijdens het weekend van 7 oktober, biedt hij zijn werk enkel 

schriftelijk aan.  Jan De Volder spreekt over de weg die 

vluchtelingen. Elke spreker besteedt aandacht aan wat Augustinus 

te bieden heeft in deze tijd en in zijn of haar veld. En omdat Bert 

Vanderhaegen forfait moest geven op 7 oktober, hebben we voor u 

een optreden geregeld van Guido Vanderauwera die de monoloog 

“Augustinus” (Tekst: Daniel Gybels; regie: Jo Decaluwe)zal brengen.  

De kostprijs van deze studiedag is € 35,00. Dit is inclusief de 

koffiepauzes, het middagmaal, de voorstelling en de publicatie met 

teksten van de sprekers van dit jaar, zoals u van ons gewend bent.   

Het is, zoals steeds, mogelijk extra exemplaren van onze publicatie 

aan te kopen tijdens de koffiepauzes op de dag zelf, evenals boekjes 

van voorgaande jaren en andere publicaties van het Augustijns 

Historisch Instituut te Heverlee en het Augustijns Instituut te 

Eindhoven.  

Wij hopen van harte U op 7 oktober te mogen begroeten. Een 

augustijnse groet van de werkgroep Augustinusdag!   
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Agenda van de dag:    

10u00:  Verwelkoming in de Tinnenpot   (Tinnenpotstraat 21, 9000 

Gent)  

10u15: Guido Vanderauwera –  Augustinus – een monoloog  

11u45: Pauze met gelegenheid tot aanschaf publicaties van het AHI  

12u00: Middagmaal, nadien weer gelegenheid tot aanschaf van 

publicaties van het AHI  

13u00: Gabriel Quicke –  “Zo gaan wij de weg van de liefde.”   

13u45: Koffiepauze  

14u00:  Carine Devogelaere –   De weg koos jou.  

14u45: Koffiepauze  

15u00: Jan De Volder – De weg van de vluchteling   

15u45: Afsluiting  

16u00: Facultatieve viering      

Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 28 september 2017.  

Voor de inschrijving dient u twee stappen te ondernemen:  

(1) u stuurt een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be met 

uw naam en adres en het aantal deelnemers en  

(2) u schrijft het verschuldigde bedrag (€35,- maal het aantal 

deelnemers) over op rekeningnummer BE52 4220 0845 3109 van 

Paters Augustijnen vzw. U vermeld in de mededeling Augustinusdag.  

Als u graag wat hulp hebt bij de inschrijving, stuur dan een mail naar  

Anneke Goovaerts of bel +32(0)16 38 71 65 op maandag, dinsdag of 

donderdag tussen 9:00 en 15:00  

 
Kick off Augustijns Verband  
Op vrijdag 10 november is de kick off bijeenkomst van het 

Augustijns Verband i.o; deze vindt plaats  in de Paterskerk in 

Eindhoven.  

Het Augustijns Verband is een initiatief van de Augustijnse Beweging 

om (religieuze) organisaties, groepen en personen die zich 

verbonden voelen met Augustinus, met elkaar te verbinden en 

elkaar te bemoedigen o.a. door te netwerken rond activiteiten die 

raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit.  

De Augustijnse Beweging streeft dus naar een verbreding om 

krachten te bundelen en initiatieven meer tot zijn recht te laten 
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komen. De beoogde deelnemers van het Augustijns Verband zijn 

groepen waarbij Augustinus een belangrijke plaats heeft, en 

personen die geïnteresseerd zijn in de spiritualiteit van Augustinus.  

Tijdens de kick off, m.m.v. Paul van Geest, worden verschillende 

facetten van Augustinus belicht middels korte voordrachten door 

diverse inleiders.  Verder zal het idee achter het Augustijns Verband 

nader worden toegelicht.  

De middag begint om 12.00 uur met een broodje en eindigt om 

16.00 uur met een drankje.  Daarna is er de mogelijkheid zich aan te 

sluiten bij de ‘Augustijnendag’.  

De middag is kosteloos, maar aanmelding voor de kick off  is wel 

noodzakelijk via emailadres: augustijnsverband@gmail.com;  

eventuele vragen kunnen hier ook worden gesteld.  

Wij ontmoeten op 10 november graag ook de FAN-leden bij dit 

nieuwe initiatief rond het voort laten leven van de Augustijnse 

spiritualiteit.  

Annemieke Pacilly  
 

 

TERUGBLIK AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 2017   
 

 
 

Het was erg fijn om het feest van Augustinus weer gezamenlijk te 

kunnen vieren. Na de vele keren dat we in het klooster in Eindhoven 

te gast geweest zijn, is het Augustinusfeest voor de eerste keer op 

een niet-augustijnse locatie gevierd, zoals pater Louis Mulder het in 

zijn inleiding al verwoordde. Ook op Park Glorieux hebben we een 
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heel fijne dag met elkaar kunnen doorbrengen. Natuurlijk begonnen 

we met een eucharistieviering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘familie van Reissen-ensemble’ zorgde voor een mooi muzikaal 

intermezzo. De dag werd besloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Ook het weer werkte mee… 
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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 

 

Augustijnse websites: 
 

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.  

 

 
AUGUSTIJNSE AGENDA 
 

7 oktober 2017 Augustinusdag België 

10 november 2017 Kick off Augustijns Verband 

io in Eindhoven 

 

  

 


