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Inleiding:  
 

Voor u ligt het vierenzeventigste 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! 
U vindt drie In Memoria in deze rondzendbrief.  
We willen vreugde, maar ook verdriet met elkaar delen.  
Veel inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

fresco: de dood van St Augustinus  
San Gimignano 
Foto: Evert Jan van der Werf 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het voorjaarsnummer van Open Vensters van 
maart 2019 is in overleg met het FANbestuur 
uitgesteld.  
Op de FANvergadering van 30 maart is 
vervolgens besloten dat het beter is om de 
frequentie van Open Vensters te verlagen.  
 
Het doel van Open Vensters is elkaar te informeren.  
Hiervoor zijn berichten uit de familiagroepen essentieel.  
De leden hebben tijdens de FANvergadering besloten om dit samen 
echt op te pakken en per familia een contactpersoon aan te stellen 
die bemiddelt bij het schrijven van een stukje voor OV.  
Amsterdam:     Hans Simis  
Boskapel :    Annemieke Pacilly 
Lindenholt:     Bettineke van der Werf 
Werkhoven:    Josephine Boevé  
Augustijnen Eindhoven:   
Fraterniteiten:      
 
Ingrid van Neer schrijft wegens tijdsgebrek niet meer voor ieder 
nummer van Open Vensters een boekrecensie.  
Joep Beliën recenseert voor het komende nummer het boek van 
Gabriël Quicke: Als een arend herleeft mijn jeugd. Over jong worden 
in Christus. 
 
De nieuwe frequentie van Open Vensters wordt drie keer per jaar:  
in mei, september en januari.   
De eerstvolgende deadline is: 10 september 2019. 

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
 

Broeders en zusters, u kent de woorden uit de Brief van de apostel 
Johannes: ‘U hebt geen leraar nodig.  
De zalving van de Geest leert u alles naar waarheid.’  
En u weet ook zeker nog dat ik u dat in deze lijn heb uitgelegd,  
dat ik van buiten af spreek tot uw oor, en dat ik dan als het ware de 
arbeider ben die voor de buitenkant van de boom zorgt.  
Maar ik kan hem niet laten groeien  
en ik kan ook niet zorgen voor vruchten.  
Maar als hij die u geschapen heeft,  
die u heeft vrijgekocht en geroepen,  
en die door het geloof en door zijn Geest in u woont,  
als hij niet tot u spreekt in uw binnenste,  
haalt het niets uit dat ik sta te roepen aan uw oren.  
Hoe weten we dat? Omdat niet alle toehoorders zich laten 
overtuigen door wat er wordt gezegd.  
De Geest spreekt alleen in hun binnenste bij degenen die ruimte 
voor hem maken. En de mensen die ruimte maken voor God zijn de 
mensen die geen ruimte geven aan de duivel. Want de duivel wil het 
hart van mensen bewonen, om daar alles te zeggen wat kan helpen 
om hen te misleiden.  
Maar wat zegt onze Heer Jezus? ‘De heerser van deze wereld is 
uitgebannen.’ Uitgebannen waaruit? Uit hemel  en aarde? Uit heel 
de geschapen wereld? Nee, maar wel uit de harten van wie tot 
geloof zijn gekomen. En nu ze die indringer buiten gezet hebben, nu 
kan onze verlosser daar komen wonen.  
Want onze schepper is ook onze verlosser.  
De duivel valt ons dan wel aan van buiten af, maar hij heeft geen 
macht over degene die in ons binnenste woont. Van buiten af blijft 
hij aanvallen met allerlei verleidingen die hij naar binnen stuurt. 
Maar daar vindt hij geen gehoor bij degene die God tot zich laat 
spreken in zijn innerlijk, samen met zijn zalving, waarover u hebt 
gehoord. 

(1e Brief van de Apostel Johannes, 4,1) 
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BOEKBESPREKING 

 
Florarium temporum (Bloemhof 
der tijden). Een 
laatmiddeleeuwse wereldkroniek 
door Nicolaas Clopper, 
geschreven in het klooster 
Mariënhage bij Eindhoven / 
editie en gedeeltelijke vertaling 
door Willem Erven; onder 
redactie van Nico Pijls, Nico Arts 
en Lauran Toorians. Rotary 
Eindhoven-Soeterbeek, Uitgeverij 
Verloren [etc]: 2018. 295 p. met 
ill. €29,-  
 

Open Vensters is dankzij de standvastige redactie van Bettineke van 
der Werf en Antoinette Reijnders vanaf 2000 een belangrijk deel 
van de FAN. Nummers 1 en 2 waren de opmaat en impressie van 
een tweedaagse verkenning van een augustijnse lekenbeweging 
waaruit de FAN is voortgekomen. Het weekend werd gehouden in 
Mariënhage, dus ik nam een foto uit het raam van de bibliotheek 
dat uitkeek op het fotogenieke muurtje in de tuin. Nog steeds siert 
deze foto de kaft van OV hoewel de augustijnen het gastvrije 
Mariënhage in april 2017 verlaten hebben en het klooster sinds 
december 2017 geen augustijns bezit meer is. Hoe brengen we nu 
Open Vensters is beeld zonder het augustijnse Mariënhage?  
Sinds de archeologische opgraving in 2007 en de tentoonstelling 
Florarium temporum in 2009 is er veel belangstelling voor Nicolaas 
Clopper en het middeleeuwse Mariënhage. Dit klooster dat als 
zodanig functioneerde t.t.v. de Reguliere Kanunniken (1420-1688) 
en de Augustijnen (1890-2017) heeft in de loop der eeuwen vele 
eigenaren en functies gehad maar informatie erover was 
versnipperd en deels verouderd. Dit Rotaryboek voorziet in die 
behoefte op een geweldige manier waarvan zowel amateur als 
specialist genieten: het bevat uitvoerige (achtergrond-)informatie 
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met bronvermeldingen dankzij de voetnoten en de bibliografie, er is 
prachtig en gevarieerd beeldmateriaal en de teksten zijn goed 
geschreven. Dankzij een forse subsidie van de leden van de Rotary is 
de prijs ongekend laag. Deel 1 bevat diverse inleidingen over dit 
project; deel 2 de historische achtergrond met bijdragen over het 
hertogdom Brabant, het kloosterleven in Brabant, de stad 
Eindhoven, Mariënhage, Nicolaas Clopper, de boekproductie in 
Mariënhage, het uitgeven van middeleeuwse kronieken; deel 3 
bevat een uitleg over de transcriptie en de vertaling van belangrijke 
passages waaronder de stichting van Mariënhage en de slag bij 
Woeringen ; in deel 4 staan de donateurs- en de auteursgegevens. 
De USB-stick bevat de teksteditie van het Florarium temporum, de 
facsimile van de beide handschriften en de teksteditie van Origo et 
progressus canonicorum regularium Hagae Marianae.  
Nicolaas Clopper uit Heidelberg, de zoon van een belangrijke 
kanunnik uit Brussel, schreef in Mariënhage met behulp van een 
omvangrijke collectie boeken en uittreksels die zijn vader 
bijeengebracht had, een wereldgeschiedenis vanaf de schepping van 
de aarde tot aan de verwoesting van Luik op 3 november 1468. Deze 
kroniek, overgeleverd in twee handschriften, is de oudste en 
belangrijkste bron voor de 15de eeuwse geschiedenis van de Lage 
Landen. Hoewel het werk geciteerd en overgeschreven wordt, is het 
nooit gedrukt.  Classicus Willem Erven heeft in de Bibliotheek van 
het Augustijns Instituut vanaf 2010 tot 2018 de tekst 
getranscribeerd en belangrijke passages vertaald. Dit project werd 
gefaciliteerd door de Nederlandse Provincie OSA en de Rotary 
Soeterbeek heeft het jarenlang gefinancierd. Een boek dat de 
geschiedenis van Eindhoven op de Europese kaart zet.  

Ingrid van Neer-Bruggink 
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FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Het is een wat chaotische tijd geweest voor onze groep. In de vorige 
Open Vensters konden jullie lezen dat de Boskapel bezig is met het 
oprichten van een stadsklooster. De onrust die dat met zich 
meebrengt, raakt ook de leden van onze groep. We hopen dat het 
initiatief slaagt, maar er blijft nog veel onduidelijk. 
Ook intern loopt niet alles op rolletjes. We missen Annemiek nog 
steeds, die ‘ongemerkt’ de nodige taken op zich had genomen. In 
december besloot Hans Walkate een time-out te nemen, uit 
onvrede met de blijvende communicatieproblemen rond onze groep 
in het algemeen en de meditatieve vieringen op de woensdagavond 
in het bijzonder, en ook om zich te bezinnen op het functioneren 
van onze groep. In december en januari werd ik steeds vermoeider 
en kreeg steeds meer pijn, en uiteindelijk bleek dat ik 
prostaatkanker had met uitgebreide uitzaaiingen. Gelukkig kon toen 
ook een behandeling starten en zijn mijn klachten grotendeels 
verdwenen, al kost de onlangs begonnen chemotherapie me ook 
veel energie. Ook Hans Walkate bleek ziek geworden te zijn; al 
hoorden we daar verder weinig over dan dat het ernstig was. 
Er is gelukkig ook goed nieuws: we hebben twee aspirantleden. De 
ene is Marianne Fijn, die ook lid is van de fraterniteit, en de andere 
Mariël Toebes. De kennismakingsbijeenkomst verliep heel positief 
en we kijken uit naar het vervolg. Wel zijn we toen afgestapt van het 
boek dat we aan het lezen waren, omdat dat toch wel problemen 
opleverde voor onszelf en geen goede introductie leek voor nieuwe 
leden. Enigszins verrassend viel de keus op de Belijdenissen, voor 
sommige leden van de groep al bekend, maar niet voor iedereen. 
We zijn benieuwd hoe het bevalt en als het te hoog gegrepen is, 
kunnen we altijd onze keuze herzien. 
Ook hebben we eindelijk de knoop doorgehakt en zijn afgestapt van 
de woensdagavond voor de wekelijkse meditatieve vieringen en 
maandelijkse groepsbijeenkomst. Na aanvaringen met de CGKV-
gemeenschap waren we al een half uur eerder gaan zitten (19.00-
19.30), maar treurig genoeg hielp dat niet en schoven sommige 
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CGKV-bijeenkomsten zelfs gewoon naar voren. We komen nu weer 
bij elkaar vanaf 19.30, maar op de dinsdag. Voorlopig gelukkig 
zonder problemen.  
Toen kregen we bericht dat Hans Walkate overleden was, op 5 mei. 
Het was niet helemaal onverwacht, in die zin dat we wisten dat hij 
ernstig ziek was geweest en dat het weinige contact dat we hadden 
hem bijzonder veel kostte, maar toch was het een treurige 
verrassing. Een aantal van ons is naar zijn afscheidsviering geweest, 
waar we ook andere FAN-leden troffen. Het was een mooie, Hans 
passende viering. We zullen hem missen. Hij had een heel eigen 
inbreng en herkende in Augustinus met name zijn mensnabijheid. 
Dat dicht bij jezelf en de ander blijven was Hans ook eigen en de 
nadruk die Augustinus daarop legde trof hem steeds weer. Naast lid 
van de familia was hij ook lid van de leesgroep. “Nu leeft hij in de 
schoot van Abraham. … Want wat voor andere plaats zou er zijn 
voor zo’n ziel?” Conf 9,3,6 

Karel Peijnenborg 
 

In memoriam Hans Walkate  
lid van de FAN Boskapel en bestuurslid 
(voorzitter) van de FAN.  
Op zondag 5 mei is Hans Walkate 
overleden.  
Tijdens onze FAN-ontmoetingsdag 30 maart 
was hij wegens ziekte afwezig en daarom 
stuurden we een gezamenlijke FAN-kaart 
om hem beterschap te wensen.  
Het overlijdensbericht komt voor ons 
onverwacht.  
Hans kwam een paar jaar geleden in 
contact met de familiegroep in de 

Boskapel, omdat hij belangstelling had voor de open en 
onderzoekende geest van Augustinus.  
Die open houding en die positieve instelling kenmerkten hem.   
Tijdens het kapittel in 2014 sprak Hans zijn bevestiging van 
verbondenheid uit ten overstaan van de prior generaal Alejandro 
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Moral Antón.  
Eind 2015, officieel in januari 2016, werd hij bestuurslid van de FAN 
en nam het voorzitterschap voor zijn rekening.  
Hij heeft zich intensief bezig gehouden met het feest voor het 10-
jarig FAN-jubileum in 2017 maar ook met de grootse 
ontmoetingsdag in Gent. Hij bleek een goede, communicatieve 
voorzitter te zijn, altijd in voor een ervaringsverhaal.   
We missen een vrolijk familialid dat oprechte belangstelling had 
voor het wel en wee van anderen, terwijl hij heel terughoudend was 
over zijn eigen ongemakken en ziekte.  
We wensen zijn echtgenote Franca Kranen veel sterkte.  

Namens het bestuur FAN, Ingrid van Neer-Bruggink 
                                  
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Woensdag jongstleden viel er geheel onverwacht de rouwkaart van 
Hans Walkate in mijn mailbus. Dat was schrikken, want hoewel ik 
wist dat Hans ziek was, had ik de ernst van zijn ziekte niet 
meegekregen. Zaterdag erop zou Hans’ begrafenis plaatsvinden,  
kort dag, maar ik ben samen met Pieter en Marga naar Gorssel 
getogen om bij het afscheid van Hans aanwezig te zijn. 
Het was een mooi en waardig afscheid van Hans met liederen, 
teksten, en herinneringen over Hans die hem typeerden en zoals 
ook wij hem kenden. Het was ook goed, te zien dat er een ruime 
afvaardiging van de FAN bij het afscheid van Hans aanwezig was. 
Ik vond het moeilijk om mijn stukje voor Open Vensters op papier te 
krijgen, niet alleen omdat ik toch al niet zo’n schrijver ben, maar nu 
speciaal, omdat het afscheid van Hans nog scherp op het netvlies 
staat.  Dan lijkt het schrijven van een stukje over de min of meer 
dagelijkse beslommeringen van een familiagroep plots van 
ondergeschikt belang. 
Niettemin wil ik dat niet zomaar voorbij laten gaan, te meer omdat 
er toch wel enige ontwikkelingen zijn te melden. Tot voor kort togen 
wij op onze vaste woensdag welgemoed naar Eindhoven om onder 
de inspirerende en stimulerende leiding van Wim Sleddens te lezen 
in ‘Het huis op de rots’ van Augustinus, waarna de gelezen tekst 
werd bediscussieerd, en met gebed en zang de avond werd 
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afgesloten. Helaas voor ons woont Wim niet meer in Eindhoven 
maar is (tijdelijk) verhuisd naar Gent* in België, niet een plaats waar 
je ‘s avonds even naar op en neer rijdt, en het ziet er zodoende naar 
uit dat hiermee aan een lange intense samenwerking een eind is 
gekomen. Echter, voor Wim vertrok heeft hij de studentenpastor 
(Jos Geelen C.R.L.) van de RU Nijmegen gevraagd om als moderator 
onze groep te begeleiden.  Na enkele gesprekken met de groep 
heeft hij daar mee ingestemd, en met ingang van september zal hij 
aan onze bijeenkomsten gaan deelnemen.  
Ondertussen lezen we gestadig door in ‘Het huis op de rots’ en of 
het zo moet zijn, zijn we intussen beland bij ‘2.49 Maak u geen 
zorgen!’ Bij 51 staat geschreven ‘Kijk naar de vogels van de hemel,’ 
zegt de Heer, ‘ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, uw 
hemelse Vader voedt ze. Bent u niet meer waard dan vogels?’ 
Prachtig toch hoe het werkt.                                                                       

Jan van Swam 
*redactie: Inmiddels woont Wim Sleddens weer in Eindhoven, Nederland  
 

FAMILIA WERKHOVEN     
In memoriam Wyp Bonthuis 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Maandag 7 januari 2019 hebben wij in 
de kapel van SAMAYA - voorheen 
"Priorij Gods Werkhof" - met veel 
familie, vrienden en leden van de 
Werkhofgemeenschap vorm gegeven 
aan ons afscheid van Wyp Bonthuis. 
Wat was dat een indrukwekkende, 
eenvoudige gebeurtenis, met 
medewerking van ons koor. Aan alles 
konden wij voelen, hoe Wyp hier zelf de 
hand in had gehad. De keuze van de lezingen en liederen. Dit was 
wat hij ons nog wilde meegeven! Zijn uitstraling naar zijn kinderen, 
kleinkinderen, zijn vrienden, maar ook naar ons. Zijn zorg voor de 
aarde en voor de mensen, zoals hij ons het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan liet lezen en hij nog graag een collecte 
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wilde voor Amnesty International. We mochten 524 Euro voor dit 
doel bij elkaar brengen. En voor hij echt helemaal weg ging nog één 
keer die zegen met levenswater! 
Wyp werd geboren in Friesland, in Haskerland, 11 juli 1926 en 
overleed in Houten 29 december 2018. Zijn hele jeugd heeft hij in 
Friesland gewoond als 8ste kind in een boerengezin. Hij mocht de 
MAVO volgen, wat de kinderen voor hem nog niet hadden mogen 
doen. Hij wilde graag doorstuderen, maar het werd werken bij 
Douwe Egberts, wat hij zijn hele verdere leven gedaan heeft. Hij is in 
die tijd een echte Fries geworden in hart en nieren, en vormde zijn 
karakter in Friese eigenschappen, zoals eerlijkheid, oprechtheid en 
standvastigheid. Tijdens zijn diensttijd is hij in Nederlands-Indië 
geweest. Gelukkig heeft hij daar op de administratie gezeten, en 
heeft hij het ergste niet meegemaakt! Eenmaal terug sloot hij zich 
aan bij "de tochtgenoten van St. Frans". Daar leerde hij tijdens het 
lopen, naast alle discussie met tochtgenoten, ook de stilte 
waarderen. Hij trouwde met Mien en verhuisde naar Houten, naar 
het huis waar Mien geboren was! Voor zijn werk kon hij toen naar 
Utrecht en dat is altijd zo gebleven. Wyp en Mien kregen vijf 
kinderen: twee dochters en drie zonen. In Houten beleefden ze de 
geschiedenis van het oude stationsgebouw mee en werd Wyp lid 
van GroenLinks. Daardoor aangemoedigd trok hij o.a. met velen 
naar Amsterdam om te demonstreren tegen kruisraketten! Ook was 
hij lid van de Acht Mei Beweging en de Familia Augustiniana! 
Rond 1968 kwamen Wyp en Mien voor het eerst naar Priorij "Gods 
Werkhof". Zij zochten voor zichzelf, maar ook voor de kinderen een 
plek om naar de kerk te gaan. Ze waren al naar verschillende 
plekken geweest, tot zelfs in Amsterdam. Maar vanaf het allereerste 
bezoek voelden ze zich in Werkhoven thuis en zijn ze nooit meer 
weg gegaan, nu 50 jaar geleden! Mien en Wyp zijn helemaal 
meegegroeid met de Werkhofgemeenschap. 
Toen de Zusters hulp vroegen in hun werkzaamheden, zaten o.a. 
Wyp en Henk Baas in hun eerste Bestuur. En ook de kinderen deden 
mee, toen we nog een kinderkoortje hadden! Zij werden actief 
betrokken bij de liturgie, ook door Zuster Monica! Wyp had groot 
respect voor de zusters. Deze hebben een grote ontwikkeling 
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doorgemaakt, vanuit beslotenheid naar een open gemeenschap. Nu 
is de Werkhofgemeenschap een kostbare gemeenschap, vol mensen 
met levenservaring. Ook met de overname door Samaya was hij blij. 
Tijdens de laatste levensjaren was meditatie en reflectie voor hem 
belangrijk geworden. "Waar vriendschap is en liefde, daar is God." 
Dat leefde hij! 

Josephine Boevé-van Doorn 
 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Op de landelijke ontmoetingsdag van 30 maart 
in Lindenholt hebben we de gewijzigde 
bestuurssamenstelling toegelicht. Allereerst 
nam diaken Lode Caes begin dit jaar afscheid 
van de FAN. Hij informeerde ons over de augustijnse ontwikkelingen 
in België, met name over Ieper en omgeving, maar bijv. ook over het 
ontstaan van COMPAZ in Brugge. Dankzij zijn contacten hebben we 
voortreffelijke gastsprekers als Pierre Walraet, Lode Arts en Gabriël 
Quicke kunnen uitnodigen en vierden we prachtige ontmoetings-
dagen in Ieper en Gent. In Nijmegen inspireerde Lode ons met zijn 
verhaal over zijn familiegeschiedenis en zijn groeien in geloof. Elke 
bestuursvergadering was hij aanwezig en dat nam een hele dag in 
beslag: 2x 200 of soms 300 km dus 2x ca 3 uur rijden en dan nog de 
vergadering zelf. Door zijn nieuwe taken als diaken in Ieper heeft hij 
het drukker dan ooit en moest keuzes maken, gas terugnemen. We 
zijn hem dankbaar voor zijn meedenken en meedoen en wensen 
hem veel energie en inspiratie in Ieper. 
Marga Bakker is door de ALV benoemd als nieuw bestuurslid en 
heeft van Hans Simis de functie van penningmeester overgenomen. 
Deze functie gaat daarmee van de ene naar de andere zeer ervaren 
persoon. Hans Simis beheerde de financiën vanaf 2011 en liet het 
kapitaal groeien, terwijl niemand iets tekortkwam. Ik herinner me 
nog dat we het eerste financiële jaar van de FAN afsloten met een 
positief saldo van € 2,50 dankzij een spontane extra collecte. 
Gelukkig blijft Hans Simis lid van het bestuur namens de 
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familiagroep Amsterdam.  
Zoals bekend is Wim Sleddens (tijdelijk) verhuisd naar Gent.  
(redactie: Inmiddels woont Wim Sleddens weer in Eindhoven, Nederland)  
Hij blijft vooralsnog lid van het bestuur, maar zal in de praktijk niet 
meer bij elke vergadering aanwezig zijn. Het verslag wordt 
doorgestuurd. Wie we voorlopig ook missen in het bestuur is Hans 
Walkate. Hij heeft sinds januari last van een ernstige ontsteking en 
het herstel duurt langer dan gedacht. Hij heeft inmiddels een grote 
beterschapskaart ontvangen met de beste wensen van de aanwezig 
FAN-leden. (redactie: Helaas is Hans 5 mei j.l. overleden) 
In de praktijk vergaderen dus Marga Bakker, Pieter Renkens, Hans 
Simis en Ingrid van Neer.  Tijdens de ALV kwamen twee goede 
suggesties als sprekers voor de komende najaarsdag 26 oktober.  
We gaan hier als bestuur mee aan de slag. 
Wie heeft alle oude nummers van Open Vensters nog? Omdat ik 
een serie moest completeren die als onderdeel van de collectie 
Bibliotheek Augustijns Instituut (namelijk rubriek 061M – 
geschiedenis NL-OSA en familia, fraterniteit) naar de Tilburg 
University is gegaan, dook ik het FAN-archief in en begon ongewild 
oude nummers hapsnap te lezen. Hedy de Groot heeft jarenlang als 
secretaris de stukjes 'Van het FAN-bestuur' geschreven. Erg leuk om 
terug te lezen! Zo ook de berichten en foto's uit de familiagroepen 
en de FAN-dagen. Wat hebben we veel mooie ontmoetingen en 
ervaringen gedeeld: het heeft ons allemaal goed gedaan. Nu we 
ouder zijn, zijn we wat minder fanatiek, maar we blijven samen 
onderweg als reizigers naar God.  
Iedereen alvast een mooie, inspirerende zomer gewenst.  

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 2019’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 
contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

penningmeester FAN 
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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’   

 

TERUGBLIK FANDAG 
 
Inleiding Joost van Neer 

Op de FAN-Ontmoetingsdag van 30 maart 
j.l. bij de Familia Lindenholt vertelde Joost 
van Neer ons over het analyse-, 
interpretatie- en vertaalproces van preken 
van Augustinus, aan de hand van preek 
211. 
Joost is al sinds 1989 werkzaam bij het 
Augustijns Instituut. In 2015 promoveerde 
hij op zijn onderzoek naar de opbouw en 
gedachtegang van Augustinus’ 
kerstpreken. Nadat eerst de Stad Gods en 

de Belijdenissen waren vertaald, o.a. door Frits van der Meer, 
begonnen de augustijnen op initiatief van Tars van Bavel, ook de 
preken van Augustinus te vertalen. Voor het vertalen van de preken 
werd in 1991 een vertaalgroep ingesteld waaraan o.a. deelnamen 
Martijn Schrama als theoloog, Anke Tichelaar als Neerlandica en 
Joost als classicus. 
Joost legt uit waardoor het komt dat vertalingen zo tijdgebonden 
zijn. Ten eerste verandert de taal waarin wij spreken. Ten tweede 
veranderen de opvattingen over het vertalen: vroeger bleef men het 
liefst zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst. Nu wordt iets 
vrijer vertaald, en gaat het er meer om de gedachten van 
Augustinus zo goed mogelijk af te stemmen op de-lezer-van-nu. 
Vroeger bleef iedere nieuwe vertaler vasthouden aan de indeling in 
hoofdstukken en paragrafen van oudere vertalingen, nu worden 
helderheid en overzichtelijkheid belangrijker gevonden. 
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Een moeilijkheid vormt de vaak ongestructureerde opbouw van veel 
van Augustinus’ preken, die hij zoveel mogelijk afstemt op zijn 
gehoor van dat moment. Frits van der Meer wees er destijds al op 
dat de doorsnee-preken van Augustinus er wanordelijk uitzien, ook 
omdat Augustinus op een geheel eigen wijze allerlei teksten met 
elkaar weet te verbinden. 
Belangrijk is dat de-lezer-van-nu wordt geraakt door de tekst, ook 
en vooral als het gaat om ons geloof. Ook Augustinus zelf kreeg iets 
mee van de inhoud van de preken van Ambrosius, terwijl hij ze 
vooral beluisterde om er achter te komen hoe Ambrosius preekte. 
Enthousiast laat Joost aan de hand van preek 211 over ‘Vergeving’ 
zien hoe de vertaalgroep tot nieuwe vertalingen is gekomen die 
zowel recht doen aan het denken en de bedoelingen die Augustinus 
met bepaalde teksten moet hebben gehad, als aan het denken en 
beleven van ons, als lezers-van-nu. 
Joost, dank je wel voor je uitleg! 

Julia van Wel 
 

Nog niet eerder kwam het bij de FAN voor dat de dagvoorzitter de 
echtgenoot verwelkomde als spreker van de dag.. 
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Het bestuur: 
Hans Simis, Ingrid van Neer, Pieter Renkens, Marga Bakker 
 
’s middags waren er wat minder mensen voor de FANvergadering. 
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In Memoriam Brian Lowery O.S.A  
 
Brian Lowery O.S.A is 23 februari 2019 in het 
ziekenhuis in Rome aan een hartaanval 
overleden. Brian Lowery is als prior meer dan 
25 jaar de charismatische leider geweest van 
de opbloei aan activiteiten en gastvrijheid 
door het augustijnse klooster in San 
Gimignano, waarmee het klooster opnieuw 
betekenis kreeg voor het stadje en voor de 
OSA zelf.  

Vanuit de Agneskerk in 
Lindenholt (Nijmegen) is 
in de periode van 2002 
tot 2014 om het jaar een 
groep jongeren naar het 
klooster in San 
Gimignano gereisd voor 
een werkvakantie met 
daarnaast bezinnings-
bijeenkomsten. De 
werkzaamheden werden 

op verzoek van Brian uitgevoerd. In die periode zijn onder andere de 
kleine refter, de kerkbanken, de kapel, de achtertuin en de sacristie 
onder handen genomen. Bij de bezinningsbijeenkomsten was Brian 
ook vaak betrokken. In 2014 begeleidde hij alle bijeenkomsten. Dit 
deed hij op een inspirerende manier. Ook gaf hij de groep jongeren 

een rondleiding in 
het klooster in 
Lecceto, waarna met 
de zusters werd 
gesproken over leven 
in stilte. Voor de 
jongeren was zo’n 
reis een bijzondere 
ervaring en een 
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aantal van hen is later, alleen of met anderen, nog eens op eigen 
gelegenheid naar het klooster in San Gimignano teruggegaan.  
In september 2018 werd Brian ziek (problemen met het hart, 
longen, trombose). In december werd hij naar een ziekenhuis in 
Rome overgebracht. Daar is hij sindsdien verpleegd en op 23 
februari overleden. Voor Brian Lowery is maandag 25 februari in  

San Gimignano de 
uitvaartviering geweest. 
Jan Martijn van de Werf 
en ik (Pieter) zijn naar 
San Gimignano 
afgereisd om bij de 
uitvaart aanwezig te 
zijn.  We hebben voor 
de uitvaartviering nog 
kunnen helpen met de 
voorbereidingen. Bij 
aankomst van het 

stoffelijk overschot van Brian werd passende muziek gespeeld door 
de harmonie, De prior generaal Alejandro Moral Anton ging voor als 
hoofdcelebrant samen met medebroeders en de pastor van de 
parochie van San Gimignano. Het plaatselijk koor zong mooie 
liederen. Op het einde van de viering werden mooie en lovende 
woorden gesproken door o.a. de prior generaal, de burgermeester, 
de zusters van Lecceto en een afgevaardigde van het bisdom. Vele 
bewoners van San Gimignano waren aanwezig in een stampvolle 
kerk. Na de uitvaartviering werd op indrukwekkende wijze afscheid 
genomen van Brian: toen de kist werd uitgedragen, vormde zich 
buiten een haag van mensen waar in stilte uitgeleide werd gedaan 
over de piazza San Agostino. We hoorden mensen roepen: ‘Ciao  
Padre Brian’.  We zijn nog een dag langer gebleven in het klooster; 
samen met Delfio en Vans hebben we goede gesprekken gehad  met 
mooie herinneringen aan Brian.  
In zijn testament heeft Brian gevraagd gecremeerd te worden en de 
as naar Amerika over te brengen.    
Delfio Lopez Cordova O.S.A. en Vans John O.S.A. die inmiddels ook al 
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enige jaren in San Gimignano meedraaien,  ‘runnen’ voorlopig het 
klooster.  
Onze oprechte condoleances aan de augustijnse gemeenschap in 
San Gimignano en aan de augustijnen en vrienden in Nederland met 
wie hij goed contact onderhield. Helaas heeft Brian zijn toezegging 
voor de lezing bij de FAN  in Lindenholt waar we in oktober 2018 erg 
naar uitzagen, niet meer kunnen nakomen.  
Moge hij rusten in vrede. 

Pieter Renkens, Jan Martijn van der Werf,  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf, Ingrid van Neer 

 
Nieuws van OSA International  

 
Allereerst willen we onze donateurs en mensen die 
meehelpen ontzettend bedanken voor hun inzet 
en steun. De afgelopen jaren is gebleken dat de 
communicatie met Papua lastig gaat. Er is geen 
vaste contactpersoon geweest die de weduwen in 
onder andere Aimat regelmatig bezoekt en de 

fondsen kan beheren. Daarom hebben we het moeilijke besluit 
moeten nemen om met het Weduwenproject te stoppen. We 
hebben verschillende weduwen op weg kunnen helpen. De laatste 
contactpersoon heeft aangegeven de fondsen vooral te gebruiken 
voor de scholing van de kinderen van weduwen. Daarom hebben we 
besloten om, in de geest van het Weduwenproject, het resterende 
bedrag en geld wat hiervoor nog binnenkomt te besteden aan het 
schoolgeld van kinderen van weduwen die naar de school van Ton 
Tromp OSA in Manokwari gaan.  
Voor de stichting betekent het dat er op dit moment geen lopende 
projecten zijn die we ondersteunen. We beraden ons op dit moment 
over de toekomst van de stichting, en de weg die we daarin willen 
inslaan. In de volgende OV zullen we over de voortgang 
rapporteren.  
Voor nu: iedereen ontzettend bedankt voor alle hulp en inspanning! 

Namens de stichting OSA International, 
Jan Martijn van der Werf 
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VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
 

Dinsdag  19.30 u  (dag 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 
 

Website Augustijns verband: https://augustijnsverband.nl 
 
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.  
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  

28 augustus 2019 Augustinusfeest 
26 oktober 2019 FANontmoetingsdag 

 

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

