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Inleiding:  
 

Voor u ligt het eenenzeventigste nummer van Open Vensters.  

De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 

rondzendbrief op de site van de FAN.  

De foto’s in deze uitgave zijn gemaakt door familie van der Werf.  

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  

Fragment van een stola  

met afbeelding van een 

schrijvende Augustinus.  
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AUGUSTINUS ZEGT ...  

 

Uit een preek over het Onze Vader: 

Als ouders al een of meer kinderen hebben,  

zijn ze vaak bang om er nog meer te krijgen,  

uit angst dat ze die zullen moeten laten opgroeien tot bedelaars. 

Maar bij God hoeft niemand te kort te komen.  

De erfenis die hij ons belooft is van dien aard  

dat veel mensen haar zullen kunnen krijgen.  

Daarom heeft onze Heer ook de heidenen geroepen  

om te delen in zijn broederschap.  

En hoewel hij de enige is,  

heeft hij ook ontelbare zusters en broeders die mogen zeggen: 

'Onze Vader die in de hemel zijt.'  

Dat werd al gezegd door hen die ons voorgingen,  

en het zal gezegd blijven worden door hen die na ons komen. 

Kijk eens hoeveel zusters en broeders  

de Enige heeft in zijn genade,  

hij die zijn erfenis wil delen met allen  

voor wie hij de dood heeft doorstaan.  

Hadden wij op aarde een vader en moeder  

om geboren te worden tot een leven van moeite en dood,  

nu krijgen we andere ouders:  

God als Vader en de Kerk als moeder,  

uit wie we geboren worden tot eeuwig leven.  

Laten we beseffen, geliefde broeders en zusters,  

van wie wij de kinderen worden.  

En laten we leven zoals dat past  

voor kinderen die zo'n Vader krijgen.  

Besef dat onze schepper zo goed heeft willen zijn  

om onze Vader te worden. 
 

(Sermo 57, 2. Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 149)
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BOEKBESPREKING 

 

Willen sterven; Paul van Tongeren 

Over de autonomie en het voltooide leven 

'Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben 

om zelf te beslissen over mijn leven?' In dit 

essay 'Willen sterven' van Paul van 

Tongeren wordt die notie autonomie nader 

onderzocht, evenals het begrip van de wil, 

dat immers een centrale rol speelt in die 

veronderstelde autonomie. In existentiële 

keuzesituaties stuit de autonomie op haar 

grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie 

in voor een verheldering van de problemen 

die schuilgaan achter de 

vanzelfsprekendheden van de eigen tijd. 

Recensie:  

In dit essay stelt de auteur, filosoof, zich de vraag wat het betekent 

als iemand zegt dat hij dood wil. De achtergrond wordt gevormd 

door de euthanasiediscussie zoals deze in Nederland en België al 

vijftig jaar wordt gevoerd. Euthanasie; opzettelijk levensbeëindigend 

handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek, werd 

in beide landen wettelijk geregeld met als belangrijkste 

voorwaarden dat de euthanasie plaats vindt op uitdrukkelijk verzoek 

van de patiënt en alleen dan als de patiënt ondraaglijk en 

uitzichtloos lijdt. Het recht op zelfbeschikking is de kern van de 

argumenten voor de wettelijke mogelijkheid tot euthanasie. De 

notie autonomie en 'de wil' die daarin een centrale rol speelt, 

worden hier onderzocht aan de hand van teksten van kerkvader 

Augustinus en de filosofen Nietzsche en Hannah Arendt. Autonomie 

betekent primair: 'zelf bepalen wat ik wil'. Is het eigenlijk wel 

mogelijk om dood te willen zijn? Hebben we de grenzen van onze 

autonome zelfbeschikking hoe dan ook te accepteren? Reflecterend 

over deze vragen worden de grenzen van zelfbeschikking zichtbaar. 

Met voetnoten en een literatuurlijst. Bron: Monique Smit 

ISBN: 9789043529457  
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Auteur: Paul van Tongeren, Uitgave: Kok, Jaar van uitgave: 2018 

Bladzijden: 80 Afm.: 125 x 201 x 15 mm,  prijs: € 11,99 

 

FAMILIA-GROEPEN  
 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 

Wij zijn druk in gesprek geweest met het bestuur van de Boskapel 

over de toekomst waarin de Augustijnse spiritualiteit een 

belangrijke rol speelt. Met een opdracht is er een groep gevormd, 

'Trek steeds verder naar God',  

die daar handen voeten en hart aan gaan geven.   

Maar daardoor waren wijzelf als familia niet toegekomen aan lezen 

uit het boek: Zoals het hart verlangt.  

Augustinus 'Commentaar op de psalmen ,de geestelijke 

geschiedenis van mens en mensheid.  

Waarin we lezen over verlangen en bidden. Zoals; Laat het 

verlangen vóór Hem staan en de vader die in het verborgene ziet zal 

het je vergelden , Mt 6.6 Het onze vader zoals Jezus dat ons geleerd 

heeft.  

Dat is voor mij dan weer zo'n mooie verbinding van psalm lezen met 

verwijzing naar de bijbel én het dagelijks gebed.... 

Terwijl de merels fluiten, de avonden lang en zwoel zijn is mijn hart 

licht. Wens jullie allen een mooie zomer! 

                          Marjette de Rechter 

                                                      

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Voorlopig reizen we als groep nog naar Eindhoven al dachten we dat 

Wim in het voorjaar wel weer naar Nijmegen zou kunnen rijden, 

maar omstandigheden maken dat we beter naar Eindhoven kunnen 

blijven rijden.  

We lezen met onze groep nog in ‘ Het huis op de rots’, en worstelen 

ons nog steeds door het boek 1.44-45 met het onderwerp ‘Wat is 

ontucht?’ en het huwelijk, het wel of niet verstoten van man en 

vrouw. 
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In de vorige Open Vensters 70, schreef Evert-Jan van der Werf al dat 

het vraagstukken zijn van alle tijden en dat het heel persoonlijk kan 

worden, een niet gemakkelijk onderwerp. 

Wat zijn de ingrediënten tegen ontucht in een relatie man vrouw nu 

in onze tijd ; Eerlijk zijn naar elkaar. Vanuit je Hart en Ziel elkaar lief 

hebben. Voortdurend in gesprek zijn met elkaar en elkaar de ruimte 

geven. Dit zal ontucht bestrijd baar maken. 

En dan verder in 1-50-51 ‘U zult niet zweren’, we zijn inmiddels in 

deze passage terecht gekomen, een passage die aanspreekt is: ‘Niet 

bij de hemel’, zegt de heer omdat die de troon van God is.’ Niet bij 

de aarde’, omdat die zijn voetbank is. Dat wil zeggen: 

Wanneer u zweert bij de hemel of de aarde, moet u beseffen dat u 

gehouden bent aan uw eed voor de Heer. Want u bent er in de 

grond al van overtuigd dat u zweert bij Hem wiens troon de hemel is 

en wiens voetbank de aarde is. 

Afgelopen bijeenkomst hebben we gelezen in I,54-56 ‘Houd ook de 

andere wang voor’ hier gaat het over onrecht, ‘als iemand u een 

klap op uw rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor’ 

dit deel leidde tot een stevige discussie in onze groep 

Op 14 april 2018 hebben weer een geslaagde FAN ontmoetingsdag 

gehad, die plaats vond in de  Agneskerk Lindenholt met een 

indrukwekkende lezing : Paulus: een omstreden figuur door Joop 

Smit o.s.a.  

Met onze groep kunnen wij al jaren hier terecht op de eerste 

woensdag van de maand en zijn er al vele FAN ontmoetingsdagen 

gehouden. Het lijkt zo van zelf sprekend dat we er steeds terecht 

kunnen, maar ons wordt steeds weer de gastvrijheid geboden, daar 

zijn we dankbaar voor en is een ‘Dank je wel” aan het locatie 

bestuur van de Agneskerk, Heilige Stefanus parochie op zijn plaats. 

In een van de vieringen in onze parochie, stond in het boekje een 

mooie meditatie die ik wel passend vind in de laatsten passages die 

we gelezen hebben; 

Mijn God, 

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met u te spreken 

en bij U mijn vreugde te vinden. 

Ik moet mijn stem niet verheffen om met u te praten. 
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Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort mij al; 

Want Gij zijt in mij, ik draag U in mijn hart. 

Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig. 

Ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken. Teresa van Avila 

Pieter Renkens 
 

 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 De vergadering van eind mei liet een lange 

agenda zien. Allereerst bespraken we het reilen 

en zeilen  binnen de familiagroepen. Wim 

Sleddens begeleidt op dit moment drie groepen: 

in Werkhoven, Lindenholt (zij reizen naar 

Eindhoven) en een leesgroep van verschillende 

FAN-leden en belangstellenden in Eindhoven. De altijd bescheiden 

Lode Caes had deze keer veel nieuws. Hij vertelde dat hij op verzoek 

van de bisschop, mgr Lode Aerts, verandert van parochie. Na bijna 

15 jaar als diaken in de Federatie St. Augustinus in Zonnebeke 

gewerkt te hebben, wordt hij per 1 juni lid van het pastorale team in 

Ieper, waar hij ook woont. Het is een soort stoelendans want een 

van de pastores in Ieper gaat naar Zonnebeke. Lode is dit najaar de 

begeleider van het tweejaarlijkse  Augustinus Leerhuis, zie 

www.kerkinieper.be > leerhuis. En er verscheen een interview met 

hem in Tertio 953 over herintreders in de kerk.  

Wij keken terug naar onze ontmoetingsdag in Lindenholt met een 

sterke lezing van exegeet Joop Smit die een andere Paulus belichtte: 

niet de apostel van de vrijheid, maar van de verbinding tussen Joden 

en niet-Joden. Er is spanning (altijd al geweest) in de Kerk tussen 'we 

moeten vooruit' en 'er is ook traditie'. Na een uitstekend verzorgde 

lunch evalueerden we tijdens de ALV  het advies van de 

Initiatiefgroep. We constateerden dat er te weinig energie is voor 

groei maar dat wat we nu hebben, waardevol is. We hebben 

inmiddels een beetje contact met andere lekengroepen om bijv. 

ervaring en kennis uit te wisselen. Op zaterdag 8 september houdt 

de Levensboom een speciale dag voor lekengroepen. Het bestuur 
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ontving een uitnodiging hiervoor en twee FAN-bestuursleden zullen 

aanwezig zijn.  

De ontmoetingsdagen vervullen een belangrijke rol, voor onszelf en 

naar buiten. We hopen Brian Lowery, de prior van het augustijnse 

convent in San Gimignano, te kunnen strikken voor onze 

najaarsontmoetingsdag. De voorlopige datum voor deze dag ligt op 

zaterdag 27 oktober, opnieuw in Lindenholt aangezien Brian Lowery 

voor velen in Lindenholt een goede bekende is.  

Ook de AVG – Europese Privacywet hield ons bezig. Wij beheren een 

adressenbestand van de FAN-leden en Open-Venstersleden. Hierin 

staan uw naam, adres, e-mail, telefoon en de familiagroep. De 

secretaris beheert dit bestand. Een kopie hiervan is aanwezig bij de 

penningmeester en bij de redactie van Open Vensters die het als 

etiketten voor Open Vensters uitprint. Uw gegevens geven wij niet 

door aan derden en we gaan hier zorgvuldig mee om.  

Wilt u bestuurslid worden? Dat kan, graag zelfs. Volgens het rooster 

van aftreden loopt in december 2018 de tweede termijn af voor 

Lode Caes en Ingrid van Neer. Zij zijn niet herkiesbaar. Hans Simis is 

al veel te lang penningmeester. Dit is een duidelijke oproep voor 

nieuwe bestuursleden (meervoud)!  

Ontmoeting, gastvrijheid, vriendschap zijn echte augustijnse 

begrippen. Het zijn ook de woorden waarmee we onze vakantie 

beschrijven. We hopen als vrienden te worden ontvangen, waarbij 

we tijd inruimen voor een gesprek met elkaar. Een tijd van 

onthaasting waarin we verwonderd kijken naar de natuur. Ik wens 

iedereen een prachtige zomer om te genieten en te reflecteren. 

Wellicht zien we elkaar al snel na de vakantie: de provinciaal nodigt 

de familialeden uit voor het Augustinusfeest op 28 augustus. De 

uitnodiging is in deze Open Vensters opgenomen. 

 

Namens het bestuur FAN,  

Ingrid van Neer-Bruggink. 
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CONTRIBUTIE 
AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2018  

ad € 55,00 zo spoedig mogelijk overmaken?  

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

‘lidmaatschap FAN 2018’.  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 2018 is € 10,00  

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

vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2018’   

 

 

 

FANDAG UITNODIGING (onder voorbehoud!!) 
 

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland 

nodigt haar leden en belangstellenden  

uit voor haar Ontmoetingsdag  

op zaterdag 27 oktober 2018  

bij de familia Lindenholt in de Agneskerk  

St. Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen  

 

spreker: Brian Lowery o.s.a. 
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TERUGBLIK FAN ONTMOETINGSDAG 14 APRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joop Smit o.s.a. nam ons mee op een boeiende ontdekkingsreis in 

de brieven van Paulus. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw 

aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft Paulus 

er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden 

in Christus. Paulus' dubbele loyaliteit aan Joden en aan heidenen 

vormt voor ons christenen ook in deze tijd een spannende erfenis 

en een uitdagende opgave.  
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We danken Joop Smit voor zijn 

inspirerende voordracht. Voor wie 

niet bij de lezing kon zijn,  

rest het boek van Joop Smit:  

Wat Paulus bezielde. 
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Pieter Renkens gaf een 

impressie van het klooster 

in San Gimignano, naar 

aan-leiding van het 50-jarig 

priesterfeest van prior 

Brian Lowery in december 

2017. 

Aan het einde van de ontmoetingsdag is er druk gebruik gemaakt 

van de gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten! 
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UITNODIGING AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 2018 
 

De Nederlandse provincie van de Augustijnen wil het feest van 

Augustinus vieren evenals vorig jaar op de locatie van Glorieux. 

 

 

 

 

Het programma zal zijn: 

om 15.00 uur Eucharistieviering  

in de kapel van Glorieux; 

vervolgens een muzikaal gedeelte  

Rond 17.00 uur aperitief,  

bij mooi weer in de tuin van het conferentiecentrum; 

daarna (rond 18.00 uur) diner in  het conferentiecentrum. 

Traditioneel worden hiervoor genodigd de Augustijnen en de leden 

van de FAN. En we willen die traditie graag voortzetten. 

En wel op de dag zelf, dus dinsdag 28  augustus 2018. 

Louis Mulder o.s.a. 

Svp aanmelden vóór 20 augustus 2018 

Bij provincialaat van de Augustijnen tel:  

Email: provincialaat@augustijnen.nl  
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 VIERINGEN: 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.00 u  (tijd is gewijzigd!) 

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 

Julia van Wel 

 

Dear all , 

Thought you may be interested in this link. 

The Augustinians in England and Scotland have revamped their 

website and their lent online is a day by day thought / short homily 

from one of the friars. Enjoy. Of one heart.......Gwen Harding 

https://www.theaugustinians.org/lent-online 

 

 

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 
 

28 augustus 2018 Augustinusfeest 

27 (?)  oktober 2018 FANdag Lindenholt 

 

  

 


