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Inleiding:  
 

Voor u ligt het drieënzeventigste 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 2019! 
Veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

 

Augustinus in Gaanderen 
parochie H. Augustinus / H. Martinus  
Foto: Henk Kroon o.s.a 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
 
 

 

Christus wordt als klein kind geboren, als "infans".  
En "infans" betekent "die nog niet kan praten";  
Jezus, het Woord, verschijnt als sprakeloos kind.  
Hij zwijgt in het vlees,  
spreekt door de engelen,  
die Hem aan de herders aankondigen  
als de Herder der herders.  
"Viert de dag die uit de dag geboren werd,  
viert het heil van God;  
verkondigt zijn glorie onder de natiën  
en zijn wonderdaden temidden der volkeren." (ps.95,2-3)  
Hij ligt in een kribbe,  
maar Hij draagt de wereld;  
Hij laat zich voeden,  
maar is zelf voedsel voor de engelen;  
Hij wordt in doeken gewikkeld,  
maar Hij bekleedt ons met onsterfelijkheid;  
Hij vindt geen plaats in de herberg,  
maar bereidt zich een tempel in het hart der gelovigen.  
De sterkte heeft zich tot die maat van zwakheid gedwongen  
om aan de zwakheid een goddelijke kracht te schenken.  
Moge de Liefde in ons hart ontvlammen,  
zodat wij de eeuwigheid bereiken. 

Uit preek 190. 



6 

 

BOEKBESPREKING 

 
Huis van barmhartigheid  
Preken over verschillende thema’s  
Vertalers: Joke Gehlen - Springorum, 
Vincent Hunink, Hans van Reisen en 
Annemarie Six - Wienen 
 
Voor 'Huis van barmhartigheid' werden 
zesendertig preken vertaald van de 
'sermones de diuersis', preken over 
allerlei thema’s. Dit boek bevat de 
eerste reeks preken van deze groep. 
Van verreweg de meeste (29) verschijnt 
in dit boek de eerste Nederlandse 
vertaling. De bundel bevat bovendien 
relatief veel preken waarvan de Latijnse 

teksten pas recent zijn teruggevonden. 
Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn 
toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze 
bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij 
bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er 
samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. Door 
die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele 
betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst 
worden onttrokken en herbestemd of afgebroken. Zijn preken 
sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met 
deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren 
leven als in een huis van barmhartigheid. 

Isbn 978 94 6340 136 4 | € 44,90 | 
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FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Onze groep blijft gestadig lezen in het boek van Augustinus ‘ Zoals 
het hart verlangt’; natuurlijk een prachtig thema ter voorbereiding 
op het naderende Kerstfeest, waarin Christus ieder jaar opnieuw 
geboren wordt in ons hart.  
Maar omdat we maar met zijn vijven zijn, zijn we helaas ook 
kwetsbaar, zeker ook omdat velen van ons ook actief zijn in de 
Boskapelgemeenschap, waardoor onze gespreksavonden weleens  
in het gedrang komen. Gelukkig gaan de wekelijkse meditatieve 
vieringen wel altijd door. Bovendien heeft de Familiagroep  
afgelopen jaar ook enkele vieringen op zondag verzorgd rond een 
tekst van Augustinus. Dit wordt  door de Boskapelgemeenschap erg 
gewaardeerd.  
Binnen deze Boskapelgemeenschap zijn we erg druk bezig met de 
oprichting van het Stadsklooster, die ook de Augustijnse 
spiritualiteit als fundament heeft en waarvan de Boskapel-
gemeenschap de kerngroep wordt; oftewel, zoals het bestuur het 
verwoordt, de Boskapelgemeenschap de ziel van het Stadsklooster 
moet worden. Voor 4 van de 5 Familialeden betekent dit dus weer 
een  nieuwe fase in de geschiedenis van  de Boskapel in Nijmegen.  
Joost Koopmans gaf het  op een kapeloverleg zeer treffend weer dat 
de Boskapel het altijd al in de genen heeft gehad  om het voortouw 
te nemen bij vernieuwingen rond het  ‘samen kerk-zijn’, inspelend 
op de behoeften van de mensen om haar heen. Vanaf het Tweede 
Vaticaans concilie heeft het deze functie al gehad om bijv. samen 
met leken vormen van liturgie te zoeken die aansluiten bij haar 
bezoekers. Het Stadsklooster heeft de intentie om een plek te 
worden waar kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit bij elkaar 
komen.  Zo wilt het een alternatief bieden tegen een maatschappij 
die gedragen wordt door hebzucht, hoogmoed en macht; het wil 
werken aan een evangelische gelijkheid onder alle mensen; 
aspecten die ons inziens ook heel goed thuis horen binnen de 
augustijnse spiritualiteit en de traditie van de Augustijnen in 
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Nijmegen. Een hele uitdaging om hier op eigentijdse wijze de juiste 
vorm aan te geven, maar wat in 2019 wel zijn beslag moet gaan 
krijgen! 
Tot slot willen wij als Familiagroep Boskapel alle lezers van Open 
Vensters een mooie en inspirerende Kerst toewensen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar.  

Annemieke Pacilly  
                                                     
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
 "Familia Augustiniana"  
Nog altijd zingt deze melodieuze naam door mijn hoofd bij het lezen 
of uitspreken ervan. In een vorig schrijven was mijn aandacht 
voornamelijk gevestigd op het begrip "familia". Het voelt nog steeds 
bijzonder om in familieverband hardop na te denken over de 
teksten van Pater familias Augustinus. 
Een enorme hoeveelheid aan gedachten, opvattingen en 
raadgevingen heeft deze kerkvader de wereld nagelaten. 
Hij blijft mij verrassen, verbazen en soms diep raken. 
Soms verdwalen we als groep in lange genuanceerde zinnen, die 
door middel van vele bijzinnen, een essentie willen preciseren die 
door geen enkel misverstand verkeerd geïnterpreteerd mag 
worden. Raak maar eens niet de weg kwijt in al die regels over 
regels in "Het Huis op de Rots". 
Sinds we dat boek lezen dook in mij telkens de apostel Paulus op.. 
Nadat ik dat had uitgesproken beaamde Wim dat de gedachten van 
Augustinus sterk op de teksten van Paulus zijn geënt. 
Ik ben echt nog een groentje in Augustinusland, maar het fijne is dat 
iedereen, ook Wim, elke tekst leest alsof het de eerste keer is.  
Dat geeft veel ruimte en respect in de gedachtewisseling die op het 
lezen volgt. 
We gaan richting eindejaar. Mensen blikken terug. 
Wat was een blijde gebeurtenis het afgelopen jaar? Wat een 
bijzonder droevige? Het mooiste boek? De beste film? 
Na elke bijeenkomst van de familia neem ik iets kostbaars mee. 
Een zin of een uitspraak die mij nog lang kan begeleiden, steunen of 
inspireren.  
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De jaren eindigen. Alles is eindig. Dat stemt weemoedig, schept een 
zekere angst. Mensen denken erover na. Augustinus ook. Je blikt 
niet alleen terug, maar ook vooruit. 
Wat laat je achter, waar ga je heen na het overgaan? 
Één diepe waarheid van Augustinus draag ik voortdurend mee : De 
angst voor het sterven zal door een krachtig en intens verlangen 
naar De Liefde, naar Christus, worden overstegen. 
Ik hoop dat ik bij leven al in dat verlangen mag komen. 

 Hannie Kamps 
 
FAMILIA WERKHOVEN 
 

20-7-1929  LAURA VAN KLINKEN –DE LAAT  11-9-2018 
 
Op de rouwkaart hebben jullie kunnen zien dat de Bijbeltekst voor 
deze viering van het leven van Laura luidt:  ‘Een sterke vrouw, wie 
zal haar vinden?’. Wie was die sterke Laura en waarom? Ik zal van 
haar een levensschets geven omdat ik over een periode van bijna 75 
jaar haar als vriendje, verloofde en echtgenoot van zeer nabij heb 
meegemaakt. 
Laura werd geboren in 1929 in de Pijp, destijds een volksbuurt in 
Amsterdam, uit Rooms-Katholieke ouders. Zij waren voor die tijd 
progressief door hun sociale milieu te verbeteren en het aantal 
kinderen te reguleren. Ze verhuisden naar een betere buurt en 
kregen 2 kinderen, een zoon en de 7½ jaar jongere dochter Laura. 
Ze werden niet katholiek opgevoed en gingen naar het Hervormd 
Lyceum. Helaas ontstonden er huwelijksproblemen tussen Laura’s 
ouders tijdens de 2e Wereldoorlog, met als gevolg dat zij haar 
middelbare school niet kon afmaken. Ze heeft het daar altijd 
moeilijk mee gehad omdat vervolgstudies. zoals universiteiten, 
uitgesloten waren. In September 1944, met een naderende 
Oorlogswinter in koud en naargeestig  Amsterdam, leerde ik Laura 
kennen, we waren resp. 18 en 15. Ik was op slag verliefd, wat een 
mooi meisje! Na een paar kapers op de kust uitgeschakeld te 
hebben koos zij voor mij. Vanaf dat moment waren we 
onafscheidelijk, vierden samen de bevrijding op 5 mei 1945 en 
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genoten van de vrijheid, geen verduisterde straten, geen avondklok, 
niet opgepakt kunnen worden etc. etc.  
In die periode speelde voor haar het geloof in een God al een grote 
rol en ontleende daaraan de kracht om door te gaan. Wij gingen 
toen ook elke zondag naar de Nederlands Hervormde kerk, vlakbij 
haar huis, waar we later in 1949 getrouwd zijn. Vier jaar geleden 
waren we 65 jaar getrouwd en zijn we op onze trouwdag, die op een 
zondag viel, terug geweest, kregen een warm onthaal van de 
gemeente, en hebben het huwelijksregister en doopregister van 
onze oudste dochter en kleindochter ingezien. Een nostalgische 
belevenis.  
In die tijd begon ze ook van haar lage budget boeken te kopen, wel 
met inhoud, geen flut lectuur. Dat zou het begin worden van wat je 
een bibliotheek zou kunnen noemen, ons huis staat nu vol met 
boeken. De boekhandelaar zal haar missen. Je zou kunnen zeggen 
dat ze het gemis aan opleiding ruimschoots heeft gecompenseerd 
door dit lezen van boeken over allerlei onderwerpen, zo kun je ook 
wijs worden.  
In september 1946 moest ik opkomen voor de vervulling van mijn 
dienstplicht bij het Korps Mariniers. Door overgang in beroepsdienst 
werden dat 30 jaar. Bij gebrek aan kleinere broertjes en zusjes was 
ze van jongs af aan in de weer met kleintjes van andere mensen. Ze 
wilde zelf een groot gezin met liefst 6 kinderen, het werden er 5, 4 
dochters en een zoon. Door de vele verhuizingen, 19 keer in 20 jaar 
waarvan 2 overzee, hebben ze een verschillende geboorteplaats. Zo 
is ons 4e kind Karin, geboren in de Marinierskazerne Manokwari in 
het voormalige  voormalig Nederlands Nieuw Guinea. De Marine 
arts, die de bevalling zou doen, had daar geen ervaring mee maar 
Laura stelde hem gerust met ‘ik heb er al drie achter de rug en het 
gaat goed’. En zo gebeurde dat ook. En hoewel blond en met 
blauwe ogen toch onze Papoea. 
De jongste dochter wilde ik Laura noemen omdat ik dat een mooie 
naam vind en nu in de familie voort leeft. Wij waren een van de 
eerste Marine gezinnen die werden uitgezonden naar Nieuw-Guinea 
omdat er eerder geen passende huisvesting was. Het was er wel 
pionieren, de huishouding doen in een vochtig warm klimaat, geen 
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airco, vaak blikvoeding omdat er geen groente verkrijgbaar was. 
Ook onder die omstandigheden voerde Laura een perfecte 
huishouding, kon goed organiseren en huldigde de principes van 
orde, regelmaat, en netheid. Onze kinderen waren daarom nooit 
ziek.  
Na drieënhalf jaar in Nederland werd ik met gezin in januari 1962 
uitgezonden naar Aruba. We waren daar koud twee maanden toen 
een compagnie Mariniers, waar ik deel van uitmaakte , binnen 24 
uur naar Nieuw Guinea als versterking van de troepen aldaar werd 
gestuurd. Onze container stond nog half ingepakt in de tuin. We 
hadden een splinternieuwe auto uit Nederland meegenomen en 
Laura had geen rijbewijs, wel lessen gevolgd in Nederland. Van mij 
wist ze hoe laat we van Aruba zouden vertrekken. Ze besloot toch 
maar om met ons 5-span naar het vliegveld te gaan om ons uit te 
zwaaien. Een van de volgende dagen heeft ze haar rijbewijs gehaald 
en reed rond alsof ze dit al heel lang onder de knie had.  
Vanaf dat we elkaar kenden tot mijn pensionering hebben wij elkaar 
veel brieven geschreven, die zich laten lezen als een dagboek, ze zijn 
nog steeds bewaard. Ik ga van bepaalde perioden zeker de brieven 
nalezen om weer eens te beleven hoe zij daar in stond. 
Tegenwoordig wordt onderkend hoe belangrijk een goed 
functionerend thuisfront is voor degene die uitgezonden is op 
missie. Je kunt je dan volledig concentreren op wat er van je 
verlangd wordt zonder kopzorgen over hoe het thuis toegaat. Laura 
was daar erg goed in, naadloos en vanzelfsprekend nam ze het 
commando over. 
In 1965 werd ik voor een tweede keer binnen 24 uur uitgezonden, 
ditmaal naar een VN missie in India en Pakistan. Ook toen nam ze 
met dezelfde souplesse de verantwoordelijkheid voor het gezin 
over. Bij de opvoeding van de kinderen huldigde ze het principe dat 
de talenten van elk kind zoveel mogelijk tot ontplooiing moesten 
komen m.b.t. opleiding en beroep. De dochters werd voorgehouden 
dat ze beroepen moesten kiezen om zo nodig te gaan werken om 
hun onafhankelijkheid te bewaren en zich financieel te kunnen 
redden. Als ik vandaag de dag kijk wat daarvan terecht gekomen is, 
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dan concludeer ik dat ze dit goed hebben opgepakt en kunnen 
praktiseren. 
In 1976 verliet ik de militaire dienst, onze drie oudste kinderen 
waren het huis al uit en er ontstond meer ruimte om samen leuke 
en interessante dingen te doen. Drie dochters trouwden en in 1978 
werd het eerste kleinkind geboren, en er zouden er nog 12 volgen. 
Laura was daar altijd zeer bij betrokken, ze zei dat ze van verse 
baby’s hield, dus ze zo snel mogelijk wilde zien. Later volgden 
logeerpartijtjes, vakanties, oppas momenten, verjaardagvieringen, 
en groeide ze in haar oma rol. Door onze hoge leeftijd maakten wij 
mee dat we achterkleinkinderen kregen, nummer 14 is kort geleden 
ter wereld gekomen. Ook daar heeft Laura van genoten. 
Begin 80’er jaren wilde Laura op kerkelijk gebied ontdekken waar zij 
zich nog meer kon verdiepen dan in de Nederlands Hervormde kerk 
in Zeist. We kochten een abdijgids, maar hoefden niet ver van huis 
want het was bij toeval deze plek. Als ze ergens voor ging dan deed 
ze dat grondig, dit maal het gedachtengoed van Kerkvader 
Augustinus. Een plank met boeken van hem vult haar bibliotheek 
zoals ik eerder noemde. 
Ze was van jongs af aan sportief, turnen, judo, veel wandelen in de 
bossen of strand, Nordic walking. Blijven bewegen was haar motto, 
het liefst in de buitenlucht. 
Zo heeft ze haar leven intens geleefd, met ups en downs, altijd 
optimistisch, positief, voor iedereen aanwezig en niet voor zich zelf, 
en met een grenzeloos vertrouwen in het goede. Het volgende 
gedicht dat is haar agenda was onderstreept is ook op haar zelf van 
toepassing. 

VERTROUWEN IS: 
Rustig verder gaan Kwetsbaar durven zijn 

Het universum zijn werk laten doen Fouten durven maken 
In zak en as zitten en toch niet 

opgeven 
Geloven in je kracht 

Het nemen van eigen  Geloven in kansen 
verantwoordelijkheid Geduld hebben 

Weten dat alles zich ontvouwt Overgave 
Toekomst en verleden loslaten  

Actie op het juiste moment Vertrouwen is volhouden! 
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Op de vraag wie die sterke vrouw 
heeft gevonden is maar een 
antwoord mogelijk, want dat ben ik 
zelf. Ik heb destijds de goede keuze 
gemaakt en met haar een boeiend, 
rijk en veelzijdig leven gehad. Daar 
ben ik haar intens dankbaar voor. 
Dat ze mag rusten in vrede zoals ze 
zelf heeft voorgeleefd. 

Leo van Klinken 
 
Lieve en beste mensen 
We bedanken iedereen die in welke vorm dan ook zijn medeleven 
met het overlijden van Laura heeft betoond. Het heeft ons bijzonder 
goed gedaan dat zovelen zulke liefdevolle herinneringen aan haar 
met ons hebben gedeeld. Dat zal ons zeker helpen bij het verwerken 
van het verlies, nu zij niet meer in ons midden is. In onze familiekring 
en ook daar buiten zal zij herinnert worden als een mens die niet 
voor zichzelf leefde maar met voortdurende en zorgvuldige aandacht 
voor eenieder die haar levenspad kruiste. 

Leo van Klinken 
Kinderen klein-en achterkleinkinderen 

 

 
VAN HET FAN-BESTUUR 
 

December 2018  
De voorbereiding op de ontmoetingsdag dit 
najaar was begin oktober ineens even heel 
spannend - ook voor Gerben Zweers die 
gevraagd werd een gelauwerd spreker te vervangen en dat 
voortreffelijk deed. Hij wist ons allen met zijn eerlijkheid en 
zelfkennis met een vleugje humor, een goed beeld te geven van zijn 
verlangen naar leven in een religieuze gemeenschap en hoe dat in 
de praktijk eraan toegaat. Bijvoorbeeld het wonen in het convent in 
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Leuven waar de Belgische cultuur weer anders is dan de 
Nederlandse, waar verschillende talen gesproken worden (wat 
diepgaande gesprekken toch bemoeilijkt) en waar men dezelfde 
mensen in verschillende rollen tegenkomt. Essentieel daarbij is dat 
de andere conventsleden datzelfde verlangen naar leven in 
gemeenschap hebben. Dat maakt het mogelijk te groeien aan elkaar 
en samen de weg naar God te bewandelen. De bezieling en 
gedrevenheid van Gerben en via hem van het convent waren 
voelbaar en sterkten ons óók.  
  Of Brian Lowery volgend voorjaar wel als gastspreker zou 
kunnen komen, is nog onduidelijk. We wensen Brian kracht en 
goede moed voor verder herstel.    
  Het afgelopen najaar waren er nog drie andere augustijnse 
studiedagen. In chronologische volgorde was dat op 29 september 
de studiedag van het Augustijns Instituut Utrecht waar een nieuwe 
prekenbundel van Augustinus werd gepresenteerd, nl. Huis van 
Barmhartigheid [sermones de diversis 336-358];. Op 9 november 
sprak Paul van Tongeren op de studiedag van het Augustijns 
Verband in de Boskapel over 'Augustinus als ontdekker van de wil', 
gebaseerd op zijn boek Willen sterven, over de autonomie en het 
voltooide leven. Op 17 november volgde de Augustinusdag van het 
Augustijns Historisch Instituut (AHI) in Leuven die als thema had: 
Augustinus en de genade. De volledige boektitel is: Genade, een 
ouderwets concept of leven gevende realiteit? Met Augustinus op 
zoek naar sporen van genade in onze tijd. De laatste jaren bezoeken 
weinig familialeden de andere studiedagen, maar met het lezen van 
deze boeken hebt u de inhoud in elk geval te pakken.  
  In januari vergadert het bestuur over de ontmoetingsdag in 
voorjaar 2019, het lekencongres in juni 2019 en, zoals gebruikelijk, 
de financiën. Zoals u al op de najaarsdag hoorde, heeft Marga 
Bakker zich gemeld voor de post van nieuwe penningmeester. De 
huidige penningmeester Hans Simis doet het voortreffelijk, al vele 
jaren, maar hij zou graag zijn taak doorgeven aan een opvolger.  
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Een spontaan applaus gaf aan dat we de opvolging kunnen 
voorbereiden. En nieuwe of extra bestuursleden zijn nog steeds van 
harte welkom! 
   
Hoe zal het nieuwe jaar 
verlopen? Wat er volgend 
jaar ook gebeuren mag, we 
redden het niet zonder 
geloof, hoop en liefde 
waarbij liefde het 
belangrijkste is. Uit liefde 
voor ons heeft God zijn Zoon gezonden. Christus is geboren opdat 
wij in God herboren worden. Engelen verkondigden Gods 
vreugdevolle boodschap en prezen Hem. Het is aan de mensen die 
God liefheeft om Hem lief te hebben en de naaste als uzelf. Het 
bestuur FAN wenst u een Zalig Kerstfeest en een liefdevol nieuw 
jaar! 

Namens het bestuur FAN, Ingrid van Neer-Bruggink 
 

 
CONTRIBUTIE 
AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2019  
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. 

penningmeester FAN 

 

 
AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: 
Wilt u een abonnement op Open Vensters?  
Het abonnementsbedrag voor 2019 is € 10,00  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder 

vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2019’   
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TERUGBLIK  

Inleiding Gerben Zweers  
op Ontmoetingsdag FAN op 29 oktober 2018 
Gerben (49 jaar) vertelt openhartig over zijn 
priesterroeping en zijn verlangen naar Augustijns 
gemeenschapsleven. Hij werd als oudste van vijf 
kinderen, geboren in Wehl. De scouting sprak 
hem aan: het horen bij een groep, de 
buitenactiviteiten, en het ontwikkelen van eigen 
talenten die je vervolgens inzet in de groep. Als 
akela vond hij dat de scoutingorganisatie vooral 

moest stimuleren dat kleine patrouilles eenheden werden. 
Op het Atheneum en lid van het tienerkoor dacht hij er al over na 
wat God van hem wilde. Theologie studeren was niet zijn eerste 
keus. Hij twijfelde tussen een militaire loopbaan of laborant 
worden. De vraag ‘ben ik bereid tot doden?’ deed hem afzien van de 
KMA-opleiding. In 1989 begon hij in Rolduc met de priesteropleiding 
en later bezocht hij nog twee jaar het Ariënsconvict in Utrecht. Maar 
hij verlangde naar het kloosterleven. Hij zag religieuzen als ‘betere 
priesters’, die gezamenlijk ‘zouden opgaan in het volmaakte’. Mgr. 
De Jong verwees hem naar de augustijnen. Met Martijn Schrama 
voerde hij enkele gesprekken, maar bij hun convent kon hij niet 
wonen. Begin jaren 90 kon hij wel in Eindhoven terecht in 
Mariënhage. Hij woonde er met drie jongeren en drie minder oude 
paters. Hij ontdekte dat de augustijnen veel van elkaar verschilden 
wat betreft hun geloofsontwikkeling, hun beelden van de kerk, en 
dat 1/3 van hen alléén woonden. Zelf leed hij geen ‘pijn aan de 
kerk’. Zowel in Eindhoven als Utrecht heeft hij ook inspirerende 
augustijnen leren kennen. En hij bezocht de augustijnen in San 
Gimignano. Hij was onder de indruk van hun gastvrijheid en de 
schoonheid van hun gebed. Brief 48 van Augustinus aan een 
kloosterabt sprak hem aan: wees als moeder de Kerk: gehoorzaam 
God en dráág degenen die je regeert. Om als kerk te baren en 
geboren te worden, zijn goede mensen nodig. 
Hij was teleurgesteld in het Kapittel in 1994 dat ‘bed, bad en brood 
voor allen’ benadrukte, en niet het doel van het ‘gezamenlijk op 
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weg gaan naar God’. Hoofdstuk 8 van de Belijdenissen sprak hem 
aan. Vooral het ‘als vrienden elkaar ter wille zijn, het zonder haat 
met elkaar van mening verschillen en aan en van elkaar iets leren.’ 
Maar ‘leven in gemeenschap’ betreft geen vriendengroep, en heeft 
als doel ‘samen op weg gaan naar God toe.’ Gerben heeft ook korte 
tijd in een andere gemeenschap gewoond, waar echter niets samen 
gedaan werd, en ook niet gezamenlijk gebeden. 
Een pijnlijk moment was toen de augustijnen hem meedeelden dat 
zij hem als jongere niets konden bieden. Hij vertrok naar Utrecht, 
naar het Ariënsconvict, ging er op kamers wonen en maakte er zijn 
studie theologie af. In een parochie liep hij stage. Zijn scriptie ging 
over een preek van Augustinus over Psalm 133. Samen met drie 
medestudenten werd hij er tot priester gewijd. Hij bleef zich 
afvragen: ‘waartoe ben ik geroepen, wat voor soort priester wil ik 
zijn?’. 
In een parochie in Keiendorp, ten noorden van Doetinchem, heeft 
hij vijf jaar als priester gewerkt, en deed daar veel tiener- en 
jongerenwerk. Daarna werd hij aangesteld als pastoor/manager van 
een augustijnenparochie in Culemborg. Hij had veel aandacht had 
voor vorming, bijbelgroepen en kloosterweekenden. In 2011 schreef 
hij, samen met leden van het pastoraal team, ter gelegenheid van 
het 25 jarig bestaan van de Barbarakerk, een boekje over de Werken 
van Barmhartigheid. Deze Werken waren afgebeeld op de ramen 
van de kerk. Voor zijn bijdrage putte hij vooral uit een preek van 
Augustinus over Matteüs 25. Er zijn 1000 boekjes verkocht, de 
opbrengst was voor de parochie (zelf was ik een van de kopers van 
dit uitstekend geschreven werk, jvw). 
Na 10 jaar Culemborg werd Gerben pastoor in Arnhem. Het 
kerkbezoek in de Martinuskerk is groot en divers. Er komen 
autochtonen en Engelssprekenden, ex-verslaafden en bewoners van 
Klarendal, maar ook hoogleraren. Daarom organiseerde Gerben drie 
bijbelgroepen: voor jongvolwassenen, voor Engelssprekenden, en 
overdag voor mensen die niet (meer) werken. Pas als je elkaar leert 
kennen en met elkaar een relatie krijgt, kan catechese en 
gemeenschap ontstaan. 
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De vragen ‘Kunnen parochies kernen vormen van christelijk leven?’ 
en ‘Kan er ook een gemeenschap bestaan in of naast een parochie?’ 
hielden Gerben steeds meer bezig. Dus niet alleen streven naar 
vergroting van parochies, 
maar ook cellen of kernen 
vormen met 
aantrekkingskracht voor 
anderen. Bijv. in de vorm van 
een oratorium, een 
gebedsplaats, een huis van 
samenleven van bewoners 
die géén gelofte van 
armoede afleggen, maar wel 
hun salaris inleveren. Zo 
heeft Gerben het bisdom voorgesteld om van de Walburgiskerk een 
kapel te maken voor het bidden van het getijdengebed. Omdat het 
plan nog te weinig was uitgewerkt, werd zijn voorstel afgewezen en 
werd de kerk gesloten. 
Samen met een andere priester en een priesterstudent vormde 
Gerben een leefgemeenschap in Wageningen. Het bleek moeilijk om 
als leden van de gemeenschap ‘er voor elkaar te zijn’, ook als ‘de 
parochie aan je trekt’. Ook de afstand tot Arnhem vormde een 
probleem. Gerben bleef verlangen naar een leven in gemeenschap. 
Via Martijn Schrama maakte hij kennis met het klooster in Gent en 
zijn internationale gemeenschap. Omdat er in Leuven een 
universiteit is waar jonge broeders worden opgeleid en Gerben 
welkom was in het convent van de augustijnen, heeft hij zijn ontslag 
aangeboden als priester van het bisdom Utrecht en is hij in juni van 
dit jaar ingetreden in het convent en verhuisd naar Leuven. Hij 
bereidt zich voor op zijn hernieuwing van de geloften bij de Orde 
van Augustijnen, niet als novice maar wel in een proefperiode 
waarin hij meedoet met de vorming van jonge broeders. Hij woont 
nu samen met 18 personen van gemiddeld 40 jaar van wie er zeven 
geprofest zijn, drie Vlamingen, twee Nederlanders en de anderen 
afkomstig uit West-Afrika en Vietnam. De taal- en cultuurverschillen 
zijn groot maar Gerben hoopt dat hij eens samen met enkele jonge 
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broeders terug kan keren naar Arnhem om er een leefgemeenschap 
te vormen die dienstbaar is aan de parochie. 

Julia van Wel 
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HET VIERDE INTERNATIONALE CONGRES VOOR LEKENAUGUSTIJNEN  
 
Familia Augustiniana Nederland, Beste familialeden,  
We worden uitgenodigd voor het vierde internationale congres voor 
lekenaugustijnen dat gehouden zal worden in juni 2019 aan de rand 

van Rome.  In de onderstaande brief van het 
Generalaat OSA die door het provincialaat van 
de NL-OSA is doorgestuurd, lees je de 
aankondiging, het thema, de locatie en de 
kosten. Dan heb je alvast enig idee en kun je 
de datum in je agenda reserveren. In het 
bestuur en in de familiagroepen gaan we de 

deelname aan het congres voorbereiden.  
Ingrid van Neer 

 
Rome, December 1, 2018  
  
Dear brother superiors, animators and members of lay groups and 
Augustinian fraternities.  
  
The international commission of the laity of the Order in assembly 
with the lay delegates met in Rome to, among other things, plan the 
IV Encounter of the Augustinian laity, which will be held outside of 
Rome between June 19 and 25, 2019.  
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The motto of the meeting will be: "SHARING THE JOY OF THE 
GOSPEL". We wanted to be in tune with the emphasis that the Holy 
Father proposes to every process of discipleship: joy. Likewise, we 
want the communion and sharing, very important elements of the 
Augustinian discipleship, to be present and to guide our congress.  
The laity who share and live Augustinian spirituality in conjunction 
with the different religious communities of the Order, who their 
pastoral works and services, the members of the Augustinian 
fraternities and the religious who accompany them, all these are 
invited to participate in the congress.  
The congress will be held in Sacrofano, in the center of spirituality 
Fraterna Domus, Via sacrofanesse, 25. Accommodation will be in 
double or single rooms. The cost of participation is € 600 euros in a 
double room (and an additional supplement of € 100 euros per 
single room). The participation fee includes all meals from the 
dinner of June 19 until the breakfast of June 25, except lunch on the 
23 that will be free day in Rome, transfer (round trip) from the 
retreat house to the city of Rome on the day of the tour.   
We attach details of the program, and for any further 
communication and inscriptions please contact Fr. Patricio Villalba 
at pvillalba@osacuria.org  The inscriptions will be made through the 
religious advisers of the Augustinian groups, as well as the lay 
coordinators on the different continents. These inscriptions will be 
received until February 19, 2019. We provide a participation of up 
to 8 people per district, always open to the possibility that those 
districts with larger movements have a greater participation.  
We ask the major superiors to send this convocation letter to the 
different lay groups in the circumscription, as well as to promote 
and facilitate their participation.    
 
Fraternally  
Fr. Patricio Villalba, OSA  
PRESIDENT COMMISSION FOR THE LAITY  
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IV International Congress of Lay Augustinians   
“Sharing the Joy of the Gospel”  
19 – 25 June 2019  
Sacrofano, Roma  
  
PROGRAM  
  
Wednesday, June 19  
 Afternoon: arrival in Sacrofano 
Registration in the Congress 
Secretariat, instructions 
Opening of the Congress: dinner and fraternal sharing: welcome, 
prayer and presentation.  
  
Thursday 20 June  
Morning: First conference / Group work Afternoon: Second 
conference / Group work. Plenary  
  
Friday, June 21st  
 Morning: First conference / Group work Afternoon: Second 
conference / Group work. Plenary  
  
Saturday, June 22 EXCURSION TO CASCIA and ROCCAPORENA  
  
Sunday, June 23 Morning: Holy Mass in the Basilica of St. Peter. Free 
time in Rome (occasion to participate in the prayer of the Angelus 
with the Pope at noon)  
  
Monday, June 24  
FAS meeting attendees; All meetings by linguistic groups to prepare 
a proposal for the final Assembly. Afternoon: Summary of the 
elaborated works, proposals for the future, and final document  
 
Tuesday, June 25  
Farewell and departure in the morning  
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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 
 

19-25 juni 2019 Congres 
Lekenaugustijnen, Rome  

  
  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus
https://www.theaugustinians.org/lent-online

