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Inleiding:

Voor u ligt het

tweeëndertigste nummer

van Open Vensters.

Augustinus blijft ons

boeien! We hebben van

Nelleke en Ruud foto’s van

Augustinus, ergens

onderweg. 

De afbeelding  komt uit de

Domkerk in Keulen. 

Dit najaar zijn er weer verschillende gelegenheden om bij

elkaar te komen met Augustinus als leidraad. 

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

via ov.vdwerf-online.nl bij open vensters 32. Wij wensen u

veel genoegen bij het lezen van de Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën. 
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AUGUSTINUS ZEGT ..

Zusters en broeders, wilt u de liefde beleven, 

wees er dan voor alles van overtuigd dat de liefde geen kleinigheid

is, niet iets waar men niets voor hoeft te doen. 

Men beleeft de liefde niet door wat goedmoedig te zijn 

- of sterker nog: men beleeft de liefde niet 

door een houding van slapheid en nalatigheid. 

U mag niet denken dat u uw knecht bemint als u hem niet straft; 

dat u uw kind bemint als u het geen tucht leert; 

dat u iemand in uw omgeving bemint als u hem nooit terechtwijst.

Dit is geen liefde, maar gemakzucht. 

De liefde moet vurig zijn; 

vurig om op fouten te wijzen, om te verbeteren. 

Gaat het over goed gedrag,

dan is zij blij; 

gaat het over slecht gedrag,

dan tracht zij dat te

verbeteren. 

Bemin nooit de fouten van

een persoon, maar wel de

persoon zelf, want God heeft

de mens gemaakt, maar de

fouten worden door de mens

gemaakt. 

Bemin de mens door God gemaakt, 

maar niet de fouten door de mens gemaakt. 

Bemint u de mens, dan zult u hem ook bevrijden van zijn fouten.

Hebt u de mens lief, dan zult u ook zijn fouten verbeteren. 

Al bent u soms verplicht hard op te treden, 

doe het uit liefde om: een ander beter te maken.

  

Augustinus, Preken over de eerste brief van Johannes VII, 11

Augustinusfeest 2008 
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BOEKBESPREKING:

 

 ‘Kunst is leven, kunst is verbazing en

verrukking, verdriet en verwarring.

Kunst is vooral niet iets esoterisch of

exotisch voor de hoogontwikkelde.’

Na het succesvolle Zien is genoeg

(vierde druk) verschijnt nu het

langverwachte vervolg: Augustinus op

het strand van Henk van Os. Als geen

ander bezit Henk van Os het vermogen

om zijn enorme kennis en ervaring om

te zetten in toegankelijke,

aanstekelijke en inspirerende teksten

over kunst en kunstgeschiedenis.

Augustinus op het strand is Henk van

Os op zijn best.  

 

Het boek bevat allerlei persoonlijke beschouwingen en essays in

over kunst-werken en zijn educatief werken daar-omheen , in

diverse perioden van het leven van van Os : o.a. zijn tijd als

directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. 

In Volkskrant van vrijdag 14 maart staat op blz 25 ( katern Cicero)

een kritische, maar ook lovende bespreking van prof Kees Fens. 

Ingenaaid, 300 pagina's, Met illustraties

Verschenen: februari 2008 Gewicht: 530 gram

Formaat: 215 x 135 x 19 mm Uitgeverij Balans prijs �19,50

Joep Beliën
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FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

De afgelopen maanden voelde ik me een lid van een reizende

Familia Augustiniana Boskapel, reizend vanuit een gedrevenheid en

een verbondenheid met andere Familiagroepen binnen en buiten

Nederland, en met mensen ‘overal vandaan’ die er voor elkaar

willen zijn en die elkaar in een sfeer van vriendschap wilden

ontmoeten.

Op 2e Pinksterdag reisden we naar de Familia Lindenholt om ons te

buigen over Boek 4 van Augustinus’ Belijdenissen en over diezelfde

tekst, maar dan uit Wim Sleddens ‘Augustinus voor

Amateurtheologen’. In een slotviering stonden we stil bij

Pinksteren, toen Jezus over zijn leerlingen en over ons -voor

onderweg- het vuur van zijn liefde uitstortte. Het was het begin van

een week waarin wereldwijd Augustijnse groepen samenkwamen

rond het thema Vriendschap.

Op zondag 29 juni trokken leden van onze Familiagroep naar het

centrum van de stad om de feestelijke ontmoeting mee te vieren

tussen vluchtelingen, pardonners, nieuwe Nederlanders en

autochtonen. We vierden dat in Nijmegen tientallen vluchtelingen in

aanmerking kwamen voor het ‘generaal pardon’. Er waren lekkere

hapjes, er werden persoonlijke verhalen aan elkaar verteld en over

en weer kwamen er uitnodigingen om elkaar te ontmoeten of ergens

mee te helpen. De warme sfeer en de uitnodigingen over en weer

raakten me. In de mensen die er

waren, allochtoon en autochtoon, heb

ik die dag de Ongeziene gezien, Hij

was in ons midden.

Ons jaarlijks uitstapje vond plaats op

5 juli. We bezochten Bree en Hasselt

in België. In Bree bewonderden we

het Stadhuis, een voormalig klooster

van de Augustijnen dat in de loop

van de geschiedenis ook tweemaal dienst deed als school waar de
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Augustijnen les gaven, en waar nog een beetje de geest van

Augustinus’ wereldwijde vriendschap heerste: in twee zalen

pronkten geschenken afkomstig uit China, uit die Chineze stad

waarmee Bree een stedenband heeft. In Hasselt hebben we gegeten

en de gebouwen

bekeken waar, in

vroegere tijden,

Augustijnen –in

vriendschap- woonden

en werkten. Door de

regen is de rondleiding

door deze mooie stad

jammergenoeg niet

doorgegaan.

We zijn op reis

geweest, we zijn wat

meer en wat minder ver van huis geweest. Die reis gaat door. Ik

verheug me al op het reisje met familialid Marjette naar Werkhoven,

eind september, waar we de viering bijwonen en we ons door Hedy

laten rondleiden.  Als groep wordt het vooral een innerlijke reis: nog

deze maand beginnen we met het bespreken van ‘Augustinus, een

reisverhaal’, het boek van Gaby Quicke. We reizen dan met

Augustinus mee. Het zal best een boeiende reis worden en waar ze

eindigt zien we wel!

Julia van Wel

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

De Reis naar San Gimignano

Om de twee jaar, en dit jaar voor de vierde keer,

gaan jongeren van Joli (Jongerenkoor Lindenholt)

naar San Gimignano. Er wordt maandenlang naar

uitgekeken: een werkvakantie in een

Augustijnenklooster. Van 1 tot 11 augustus

waren we er met 16 jongeren en 4 ouderen. Voor
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velen betekende het een thuis komen daar men al voor de derde of

vierde keer meeging. Ik ging, na 2004, voor de tweede keer mee. Je

voelt je daar ook echt

welkom. Father Ian wachtte

ons op bij de luchthaven

van Pisa. Vandaar reden we

met een gehuurde bus naar

het klooster. Anderhalf uur

rijden door het prachtige

Toscaanse landschap. Bij

aankomst werden we

verwelkomd door de Prior

father Brian. Hij vertelde

ons waar de slaapkamers waren en om hoe laat we aan tafel

verwacht werden. Even later werd Loretta hartelijk begroet. Zij

verzorgt al jaren de heerlijke maaltijden in het klooster.

De ouderen in ons gezelschap hadden het dit jaar een stuk

gemakkelijker. De jongeren zijn ouder geworden en studeren of

werken al. Uiteraard beheersen

ze de computer en het internet.

Middels het vormen van een

leidend groepje hadden ze de

gehele reis georganiseerd.

Tickets voor de vlucht, bus en

trein, maar ook de

slaapkamerindeling en de

werkverdeling. Alles liep op

rolletjes, zowel op reis als in het

klooster.

Vol enthousiasme hadden ze ook een thema bedacht om in twee

sessies, met Brian of Ian, over uit te wijden. Het thema was: “Allen

zijn verwant aan elkaar”. Ze hebben hele goede gesprekken gevoerd

waar iedereen aan meedeed. .Naast het werk aan de tuin, kelders,

schuur, trappen, pianokamer, stoelen en poorten, werd er ook

gerepeteerd en gezongen. Twee keer op zondag in de kapel. Maar
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ook op vrijdag, als verrassing,

in de trouwmis van Alex en

Madeline. Allemaal hebben

we er een geweldige tijd

gehad. Er is hard gewerkt,

maar ook intens genoten van

de omgeving en…..van elkaar.

We zijn verwant aan elkaar!

Maar ook trots! Op onze

jeugd, en op het feit dat dit

allemaal kan in Lindenholt.

Wat was het toch weer ontzettend mooi om mee te maken.

Heel erg bedankt allemaal….

Truus Bartels

WERKHOVEN

In de afgelopen periode zijn ons een aantal mensen ontvallen. Eén

van hen was Nol Smolders, augustijn. Nol bezocht regelmatig onze

vieringen en ging van tijd tot ook voor in die vieringen. Wij zullen

hem missen, hij was een markant persoon. Dat missen geldt ook

voor de andere leden die wij in de afgelopen tijd verloren. Dan blijkt

weer de waarde van de vriendschap en de warmte van een

gemeenschap als de WHG, ook voor de nabestaanden. We kunnen

voor hen het gemis niet minder maken maar de WHG is er altijd als

een warme deken.

De leeskring gaat in september ook weer van start. We gaan ons

verdiepen in een brief die Augustinus schreef aan een collega

geloofsverkondiger. De vertaling daarvan is onlangs gepubliceerd

onder de titel Goed onderwijs. Christendom voor beginners.

Augustinus geeft daar heel open inzicht in zijn manier van werken

en denken en in de didaktiek die hij gebruikt om zijn boodschap zo

duidelijk mogelijk over te brengen. Eigenlijk precies waar we op

zaten te wachten in de leeskring: een beeld van de mens achter de

leer. Wij hopen dat wij met elkaar geïnspireerde avonden zullen
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hebben. Ook hopen we dat veel nieuwe meelezers zich zullen

melden.

Hedy de Groot

VAN HET BESTUUR FAN

Van de bestuurstafel 

Als 'kersverse' voorzitter  mag ik voor de

eerste keer in het nieuwe werkjaar u de

berichten van de bestuurstafel weergeven.

Het is een uitdaging om weer een stapje te

zetten om verder invulling te geven aan de

statuten van de FAN, zoals deze in december

2006 zijn vastgelegd. Het doel van de FAN is

de 'de groepen te ondersteunen waarvan de leden zich laten leiden

door de Augustijnse spiritualiteit'.  

De afgelopen jaren hebben we tijdens de  ontmoetingsdagen een

boeiende reeks  lezingen gehad over geloof, spiritualiteit en de

betekenis van de Schrift t.a.v. het gemeenschapsleven (omdat ook

Augustinus hier zoveel inspiratie uit haalde); allemaal handvatten

om zelf dichter bij je eigen idealen te komen. De reeks werd

afgesloten met twee keer een dag over 'spiritualiteit concreet'. Het

dient immers niet alleen maar bij mooie woorden te blijven  en

zullen we ook moeten proberen de Augustijnse spiritualiteit handen

en voeten te geven, ieder op zijn eigen wijze en binnen zijn eigen

mogelijkheden, alleen en /of in de familia-gemeenschap(pen) . 

Omdat de weg waarlangs je dit doet voor menigeen best lastig is

leek het het bestuur goed om ook eens over onze eigen grenzen heen

te kijken. Want ondanks dat er al veel initiatieven zijn geboren, is

het bekend dat meerdere leken(gemeenschappen) het moeilijk

vinden, om naast het lezen van teksten, concreet vorm te geven aan

de Augustijnse spiritualiteit.   

Voor de ontmoetingsdag op 1 november hebben we Coby

Voskuilen, participant bij de norbertijnen-abdij van Heeswijk,

bereid gevonden om te verwoorden op welke wijze zij, samen met
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haar mede-participanten, hieraan invulling geeft; en wat voor haar

persoonlijk hiervoor de drijfveer is. 

Het is maar een voorbeeld, maar door ons ook eens te richten op

andere lekengemeenschappen, gelinieerd aan kloosterorden,

verruimen we onze horizon. Op deze wijze kunnen we scherper in

het vizier krijgen op welke wijze wij invulling willen en kunnen

geven aan de Augustijnse spiritualiteit binnen de

Familia-gemeenschappen, zodat het een geleefde spiritualiteit blijft

binnen de leken-groepen. 

De groep Lindenholt (in Nijmegen) is dit keer onze gastheer.  

We zijn het er over eens dat het bij elkaar op bezoek gaan, zoals we

dit doen tijdens de ontmoetingsdagen, een belangrijke bijdrage

levert aan het gemeenschapsgevoel om tot één Familia Augustiniana

te horen, ondanks de grote verscheidenheid die er tussen de

verschillende groepen is.

Naast de Algemene ledenvergadering is er ook weer volop tijd om

elkaar te ontmoeten. Meer informatie over de indeling van de dag

wordt u binnenkort toegestuurd door Hedy de Groot. 

Verder zullen enkele leden van de FAN in oktober een bijeenkomst

van de Duitse Provincie in Messelhausen bijwonen om met hen en

enkele Duitse leken te praten op welke wijze wij hier in Nederland

de FAN hebben georganiseerd en op welke wijze leken invulling

geven aan de Augustijnse spiritualiteit. In de volgende Open

Vensters zullen we hier zeker wel een verslagje van te zien krijgen. 

Verder is op zaterdag 25 oktober de themadag van de Augustijnse

Beweging, dit keer met als onderwerp 'Augustinus, reisgenoot ook

voor jongeren? ' Tijdens deze dag zal op deze vraag een antwoord

worden gegeven.  Ook wordt het 2e boekje van de Augustijnse

Beweging 'Augustinus, reisgenoot en gids, gedachten voor jongeren'

aangeboden aan de dan aanwezige jongeren. Elders in Open

Vensters vindt u het volledige overzicht van deze dag. Ook hier is

iedereen van harte welkom. 

Zoals alle participanten van de Augustijnse Beweging zal ook de

Familia zich op deze dag  presenteren, o.a. door de nieuwe folder
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van de FAN die dan uitkomt. Alle leden van de FAN die niet op de

dag aanwezig kunnen zijn, zullen via hun vertegenwoordiger in het

bestuur een exemplaar ontvangen.   

Het bestuur wenst iedereen weer twee inspirerende en gezellige

dagen toe. 

Namens het bestuur, Annemieke Pacilly     

�         www.familiaaugustiniana.nl      �

Aan de abonnees van Open Vensters:

Mocht u het abonnementsbedrag ad � 10 nog niet over gemaakt

hebben, wilt u dit dan svp dit bedrag binnenkort overmaken op

girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond onder vermelding van

‘abonnement Open Vensters’.

Penningmeester FAN

Denkt u eraan de contributie voor 2008 ad � 45,= over te

maken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond? 

Op de algemene ledenvergadering van 15 december jl is

afgesproken dat, wanneer � 45 een bezwaar is, een lager

bedrag mogelijk is. Ook een hoger bedrag is van harte welkom.

( zie ook nummer 29 van Open Vensters)
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VERDER NIEUWS 

 AUGUSTINUSFEEST 2008 Terugblik

Het feest begon met een

eucharistieviering met als

voorganger pater Paul Clement

osa, provinciaal van de

Nederlandse Augustijnen.

Tijdens de viering was

er een mooie  muzikale

begeleiding.

Na de viering was er in de kapel

een lezing door Paul van Geest.  

Hij refereerde aan het feit dat de

augustijnen nu eens konden

‘horen’ waar ze hun geld (via de

leerstoel) aan uitgeven. 

Hij vertelde ons over de Regel, de enige uitgave die Augustinus

nooit meer opnieuw geredigeerd heeft. 

Hij sprak ons over matigheid. (die heerste overigens niet tijdens het

buffet) Het houden van de beste maat in je dagindeling geeft

evenwicht, maakt ons ontvankelijk voor de hoogste maat, God. 
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Doe alles met mate, daarmee houd je jezelf in balans. 

En zo gaan we één van hart en ziel op weg naar God. 

God schenkt ons genade en van daaruit kunnen wij leven. 

En kunnen we ons afstemmen op waar we geluk en liefde kunnen

ontvangen. 

We waren ontvankelijk voor de woorden van Paul van Geest en

gingen daarna eensgezind aan de borrel. 

Na de lezing was er een gezellig samenzijn, met een drankje en een

heerlijk lopend buffet, zodat de tafels regelmatig van samenstalling

wisselden en iedereen elkaar kon ontmoeten.   

Bettineke van der Werf 
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KAARTEN

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit

Eindhoven zijn onder andere te koop bij het

Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6

verschillende afbeeldingen. 

Per set van 6 kosten ze � 5,= (exclusief

verzendkosten)

Kaarten met teksten van

Augustinus met initiaal van

Mariarosa Guerrini osa zijn te

koop bij de Familia

Augustiniana Lindenholt. 

Er zijn momenteel 6 serie’s. 

De A, B en C serie bestaan uit

kerstteksten, de kaarten uit de

D serie dragen algemene teksten. De V serie gaat over vriendschap

en de R serie bestaat uit rouwteksten. Per set van 5 kaarten met 5

enveloppen kosten ze � 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te

bestellen bij: Jan van Swam en Bettineke van der Werf

AUGUSTINUS EN GEBED

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag een lezing uit het

Augustijns Brevier. Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst

kunt u dagelijks terecht bij Augustine Day by Day

http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/

Zijn moeder 
droeg Hem 
in haar schoot,
laten wij Hem 
in ons hart 
dragen.

Augustinus
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LEZINGEN / RETRAITE

DE AUGUSTIJNSE BEWEGING Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht 

ONTMOETINGSDAG AUGUSTIJNSE BEWEGING  

Datum: Zaterdag 25 oktober 2008 

Plaats: Graafseweg 276 te Nijmegen   
(Augustijns Centrum de Boskapel) 

Thema:  Augustinus, reisgenoot voor jongeren?  

Programma: 
10.00 Ontvangst 

10.30 Opening p. Bob Bodaar osa 

Voorzitter Augustijnse Beweging 

10.35 Wat bezielt jongeren ? Dr. Leo van der Tuin 

Universitair hoofddocent 

Universiteit Tilburg  

Afd. Religie Studies en Theologie 

Lector Hoge School Fontys

11.15 Koffiepauze 

11.45 Wat heeft Augustinus

jongeren te bieden?

Drs. Joost van Neer 

vertaler en onderzoeker Augustijns

Instituut Eindhoeven en docent

Latijn, Jan van Brabant College in

Helmond

12.30 Lunch 

13.30 In gesprek met jongeren

aan de hand van

stellingen 

o.l.v.Joost Koopmans, osa  

Annemieke Pacilly, lid van de

Familia Augustiniana samenstellers

v. h. boekje ‘Augustinus, reisgenoot

en gids’  Eric Luijten, redacteur

Augustijns Forum 

14.45 Theepauze 

15.15 Augustinus, reisgenoot Joost Koopmans, osa   
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voor jongeren. Pastor van de Boskapel 

met als afsluiting:het aanbieden van het boekje  ’Augustinus,

reisgenoot en gids’ aan de jongeren

15.50 Afsluiting Henny Peters ,

Voorzitter Bestuur Augustijns

Centrum de Boskapel 

16.00 Gebedsviering 

Napraten, onder het genot van een drankje 

Aanmelding vóór15 oktober via het secretariaat van de Augustijnse

Beweging , Jacobskerkhof 2 , 3511 BL Utrecht of via

hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl . 

Deelname kost � 10,= over te maken op postbanknummer 2509905

t.n.v. Augustijnse Beweging. 

AUGUSTIJNS CENTRUM DE BOSKAPEL , Graafseweg 276, in Nijmegen 

Dinsdag 25 november om 20.00 uur

Lezing over VERLANGEN door pater Etienne Herrebaut osa 
Verlangen: wat is dat? Verlangen naar een ijsje of verlangen naar een

vriend is niet hetzelfde. Blijkbaar zijn er basisverlangens die gedragen

worden door veel diepere verlangens in ons zelf. 

Nadat we het begrip verlangen wat hebben verkend gaan we in op

verlangen bij Augustinus. Voor hem is geheel het leven van een echt

christen één verlangen. Verlangen is als bidden en als we verlangen

bidden we altijd. Verlangen is ook liefhebben. Verlangen doet pijn. Een

mens kan gewond zijn door verlangen. Door verlangen komen we echter

ook dichter bij God. 

Tenslotte gaan we in op verlangen in ons persoonlijk leven. Wat, wie

drijft ons leven? Wat is het doel dat ons naar zich toetrekt? Wat zijn de

prioriteiten in ons christelijk leven? Is de élan van ons verlangen niet wat

versnippert: tegelijk naar voor en naar achter, naar links en naar rechts?

“Waar je schat  is daar zal je hart  zijn”, zei Jezus reeds (Mt. 6,21).

Kosten �5,= (inclusief koffie of thee)
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Dinsdag 16 december 20.00 - 22.00 uur

Een kleine eeuw Augustijnen in Nijmegen

door Bob Bodaar osa, oud-prior provinciaal van de Orde der Augustijnen.

Nu de Augustijnen, gezien hun

leeftijd, zich in toenemende mate uit

Nijmegen terugtrekken, een goed

moment om de historie van de

kloosterheren in deze

universiteitsstad te belichten.

Nadat de Augustijnen in 1925 hun

eerste klooster in Nijmegen hadden

opgericht, hebben zij een belangrijke

functie gehad in het pastoraat voor de

Nijmeegse gemeenschap. Daarnaast

hebben zij ook hun bijdrage geleverd

in andere vormen van pastoraat zoals

het daklozenpastoraat,

ziekenhuispastoraat en het pastoraat

onder asielzoekers. Naast op het

terrein van het pastoraat hebben zi

een belangrijke bijdrage geleverd op

onderwijsgebied. Zo hebben zij o.a.

een opleiding Theologie opgezet voor

eigen studenten, maar later ook voor leken. Verder werd na het Tweede

Vaticaans Concilie de Boskapel als 'experimenteerplaats' aangewezen om

liturgie op eigentijdse wijze vorm te geven.

Al bij al zijn zij dus van groot belang geweest voor Nijmegenaren!

Een interessante avond voor ieder die nu of in het verleden kennis hebben

gemaakt met de ' Paters Augustijnen van de Graafseweg'.

Kosten �5,= (inclusief koffie of thee)

Informatie en /  of aanmelding via info@boskapel.nl of telefonisch bij

Annemieke Pacilly 024 3561809  (tussen 18.15 en 19.15) 
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 

Familia Augustiniana :www.familiaaugustiniana.nl

Augustijnen algemeen       :www.osanet.org

Augustijnen Nederland :www.augustijnen.nl

Augustijns Instituut nl :www.augustijnsinstituut.nl

Augustijns Instituut be :www.augustiniana.net

Augustijnse beweging :www.augustijnsebeweging.nl

St Augustine Day by day :www.artsci.villanova.edu/dst

eelman/augustine/

VIERINGEN:
Zondag 10.00 u

oecumenische viering

Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.00 uur

Avondgebed Boskapel

Donderdag 7.45 u

Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

25 oktober Augustijnse Beweging

 1 november Familia-ontmoetingsdag 

25 november Lezing Aug. Centrum Boskapel

15 december Lezing Aug. Centrum Boskapel


