
Familia Augustiniana 

Maart  2010 
 
 

 

Open  

Vensters 38 
Rondzendbrief van de Familia Augustiniana 



2 

 

OPEN VENSTERS 
Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland 

Verschijnt 4 x  per jaar 

 

REDACTIE 

Bettineke van der Werf 

Wedesteinbroek 1406,  

6546 RN Nijmegen 

e@vdwerf.eu         

Joep Beliën 

Wichard van Pontlaan 19 

5302 XA Zaltbommel 

joepbelien@chello.nl 

Margrit Dethmers 

Graadt v Roggenstr 30 

6522 AL Nijmegen 

taartjes@chello.nl 

 

Technische ondersteuning: Evert Jan van der Werf 

 

   

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND 

Bestuur: 

Voorzitter:    

Secretaris:    Hedy de Groot 

Penningmeester:  Ingrid van Neer -Bruggink     

Leden:    Annemiek Alferink  

    Jan van Swam 

   Wim Sleddens o.s.a.  

    

Website   www.familiaaugustiniana.nl  

Secretariaat:   Goudsbloem 30 

   3984 CN  Odijk 

Financiën  gironummer 3108366 

    t.n.v. Vereniging FAN   

   5704 KX Helmond 

 

 

Lidmaatschap FAN inclusief  Open Vensters   €45,= per jaar  

Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN   €10,= per jaar 

Aanvraag toezending Open Vensters:    Secretariaat FAN 

 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten  

in te korten of niet te plaatsen.  

 

VOLGENDE NUMMER:   eind juni 2010 

SLUITING KOPIJ:   10 juni 2010 



3 

 

Augustinusbeeld  

in de hal van Boarbank 

 

Inleiding: 

voor u ligt het achtendertigste nummer van Open Vensters. De foto’s 

van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de rondzendbrief 

op site van de FAN. Wanneer u ergens onderweg een beeld of 

schilderij van Augustinus tegenkomt, maakt u ons erg blij met een 

foto hiervan! We zijn ook op zoek naar bijzondere verhalen om 

elkaar beter te leren kennen. In de rubriek wist u dat laten we u graag 

aan het woord….. Margrit Dethmers  bijt de spits af. Wij wensen u 

veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  

 
Bettineke van der Werf, Joep Beliën, Margrit Dethmers.  
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AUGUSTINUS ZEGT .. 
 [12] Denk toch vooral aan de armen. Berg in de hemelse 

schatkamer op wat u zichzelf ontzegt door soberder te leven. Laat 

Christus die honger lijdt, krijgen wat de christen die vast, minder 

krijgt. Laat de tuchtiging van degene die vrijwillig vast, een steun 

zijn voor wie niets heeft. Laat de vrijwillige ontbering van de rijke de 

broodnodige voorraad worden voor de arme. Laat er, in een geest 

van zachtmoedigheid en nederigheid, ook barmhartige bereidheid 

zijn tot vergeving. Vraag vergiffenis als je onrecht hebt gedaan, 

schenk vergiffenis als je onrecht hebt geleden. Dan worden wij geen 

bezit van de satan, voor wie onenigheid tussen christenen een 

overwinning betekent. Want je kunt grote winst maken door vrijgevig 

uit te delen, namelijk door de schuld van je mededienaar te 

verlichten. Want dan doet de Heer bij jou hetzelfde. [...] 

Bij dit soort goede werken is er geen uitvlucht mogelijk. Waar een 

wil is, is een weg. Je kunt misschien zeggen: 'Ik kan niet vasten, want 

dan krijg ik buikpijn.' Je kunt misschien ook wel zeggen: 'Ik wil best 

aan een arme geven, maar waar moet ik het vandaan halen? Ik heb 

niets.' Of: 'Ik heb zo weinig, dat ik het niet durf weg te geven. Ik kan 

het niet missen.' Ja, mensen verzinnen allerlei flauwe uitvluchten, als 

er hun geen goede te binnen willen schieten. Maar wie kan zeggen: 

'Ik heb geen vergiffenis geschonken aan iemand die erom vroeg, 

omdat mijn gezondheid het niet toeliet, of omdat ik geen hand had 

om uit te steken?' Vergeef, en er 

wordt jou vergeven. Om te kunnen 

vergeven hoeft je lichaam niets te 

doen. Geen enkel lichaamsdeel is 

nodig om je ziel te helpen. Als de 

wil er is, is er een weg. Ga je gang 

maar, deel maar uit. Je zult er 

niets van voelen in je lichaam en je 

zult er niets minder door in huis hebben. En verder, broeders en 

zusters, is het goed om te zien wat er voor kwaad in steekt, als je een 

broeder of zuster die berouw toont, geen vergiffenis schenkt. Er is 

toch voorgeschreven om zelfs je vijand nog te beminnen! Er staat 

immers: 'Laat de zon niet ondergaan over je toorn.' Als het er zo 

voorstaat, denk er dan maar eens goed over na, mijn geliefden, of 
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iemand nog christen mag heten die geen eind wil maken aan zijn 

vijandigheid, zelfs in deze dagen niet. Hij had er zich al helemaal 

nooit aan mogen overgeven! 

Uit: Als licht in het hart; preek 210 van Augustinus 

Bewerking: Wim Sleddens o.s.a. 

 

BOEKBESPREKING: 
 

Zeven vragen aan Augustinus 

Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven 

Kerkvader Augustinus vroeg zich op de top van 

zijn maatschappelijke carrière af hoe hij dat 

geluk en succes kon vasthouden. Van die 

worsteling heeft hij verslag gedaan. Gelukkig 

maar, want nu kunnen wij hem als 

gesprekspartner onze vragen voorleggen. 

Paul van Geest en Monic Slingerland stellen 

zeven vragen aan Augustinus, zoals: wie ben ik, 

wie is mijn leermeester, hoe leven wij goed 

samen, hoe bereid ik me voor op de dood? Zo 

passeren zeven actuele thema’s de revue: matigheid, nederigheid, 

liefde, vrijheid, integriteit, vruchtbaarheid en – opvallend – ruimte 

voor onenigheid. 

Het boek leest vlot en de rode draad: 'God heeft de mens lief en is 

hem altijd genadig', is op elke bladzijde te herkennen.  

Met een korte lijst van Nederlandse vertalingen van Augustinus' 

werken en van secundaire studies. 

Paul van Geest , Monic Slingerland  

ISBN10 9025958885; ISBN13 9789025958886 prijs: €13,95 

 

FAMILIA-GROEPEN 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA IN AMSTERDAM WEST  
Het is alweer een jaar geleden dat wij voor de eerste keer in contact 

kwamen met de Familia. Sinds enige tijd komen we iedere tweede 

dinsdag van de maand  bij elkaar en lezen we over het leven van 

Augustinus. 
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Inmiddels hebben we besloten om in ons parochieblad voortaan 

iedere keer een tekst over het leven van Augustinus te plaatsen. 

Sommige parochianen hebben namelijk aangegeven dat ze geïnteres-

seerd zijn in wie Augustinus was en dat ze daarom meer informatie 

over hem op prijsstellen. In dit kader denken we er verder over na 

om een lezing over Augustinus te houden door een deskundige 

(Augustijn??) en het vertonen van een film over Augustinus. 

Plannen te over! We houden jullie op de hoogte. 

Namens onze groep; Hans Simis 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  

 Sinds December j.l. komt de familia-groep Boskapel , een beetje 

ontheemd maandelijks samen. De Augustijnen zijn definitief 

verhuisd uit Boskapel en naastgelegen klooster. De panden zijn 

verkocht aan protestante broeders (en zusters) en er is slechts één 

Multifunctionele ruimte waar Augustijnse activiteiten in kunnen 

plaats vinden. Maar er zijn bouwactiviteiten gaande om elders in het 

complex een meer eigen ruimte te creëren. Op onze avonden valt op 

dat de overige ruimten intensief gebruikt worden, door gemeente 

leden en andere huurders van het voormalige klooster: een instelling 

voor begeleid kamerwonen van jongeren, in een leersituatie. 

Dat geeft het gevoel van Uittocht uit Egypte, een onbekende 

‘woestijn’ door. Dat maakt de urgentie en diepte van onze 

bijeenkomsten wel groter. 

Eens in de maand eten we samen: telkens verzorgt een ander de 

ingrediënten van een broodmaaltijd; daarna, bidden en lezen we 

samen – uit een 'Augustijns' geschrift. Vanaf januari is dat het 

originele boekje van Paul van Geest en Monic Slingerland: 7 vragen 

aan Augustinus: Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. 

Omdat 'onze' Augustijn Joost Koopmans buitengaats woont zijn de 

verbindingen met hem losser geworden – en worden we meer op 

onszelf – en Augustinus teruggeworpen.. 

Eens in de week verzorgen de in Nijmegen wonende familia-leden 

op woensdagavond een Vesperviering. 

Wij zijn de tijden – dus al gaande, wennen we aan de nieuwe 

omstandigheden... 

Joep Beliën 
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FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT  

Bij onze bijeenkomsten op donderdagmorgen,hebben we om beurten 

de taak om deze psalmenviering voor te bereiden.               

Zo'n viering heeft liederen, gebeden, psalmen en een lezing, meestal 

van Augustinus. Na deze lezing is er stilte voor een meditatie. 

In deze 40-dagentijd komt dan vanzelf de gedachte: Wat zegt 

Augustinus hierover, hoe leefde dat in zijn tijd? 

In het boekje "Als je vast..." van de Augustijnse beweging, staan 

meerdere sermo's van Augustinus. In een van hen geeft hij aan dat 

we moeten proberen onszelf te matigen. Dan kunnen de mensen die 

minder hebben daarin delen, zo kunnen we hen tot steun zijn. 

We kennen in onze parochie de ‘diakoniezondag’, op de eerste 

zondag van de maand. Je kunt dan houdbare levensmiddelen 

meebrengen die naar de voedselbank gaan. 

Daarnaast hebben we in de 40-dagentijd ons eigen vastenproject, de 

deurcollecte op het eind van de viering is bestemd voor Ayawasi 

onze zusterparochie in Papoea. 

Maar, dit zijn allemaal materiële dingen, hoe beleven we zelf onze 

eigen 40-dagentijd? Dat schreeuwen we niet van de daken, zo zijn 

we opgevoed, we lopen er niet mee te koop. Toch komt het weleens 

ter sprake en dan is het goed om te horen, dat het voor meerdere 

mensen een speciale tijd is.  

Zes weken op weg naar Pasen, met als mooie afsluiting de Goede 

week en natuurlijk de nachtwake*.  

"Straks, zegt Augustinus, is de herdenking van het lijden van de Heer 

voorbij.  We vieren dan de vreugde van zijn verrijzenis gedurende 50 

dagen". Alleluja. 

Truus Bartels 

* op de avond voor Pasen begint om 22.30uur de eerste viering van de nachtwake. 

Gedurende de nacht zijn er vieringen en ontmoetings-momenten voor wie wil, tot ongeveer 

6.00 uur. Dan, bij het eerste licht, worden vuur, paaskaars en doopwater gewijd.  Na deze 

(eucharistie)viering is er een gezamenlijk ontbijt. 
 

WERKHOVEN  
Terugkijkend in de tijd  is er zeker wat te melden. 

De Werkhofgemeenschap (WHG) vierde met een feestelijke 

oecumenische viering het 50- jarig jubileum van de voormalige 

priorij ‘Gods Werkhof’. 
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Het thema van de viering was “Eert in elkander God”.  

De vele aanwezigen waaronder de op leeftijd zijnde overgebleven 

zusters Monialen Augustinessen Gabriel, Maria Clara en Theresia , 

onze (Augustijnse) voorgangers en vele andere genodigden hadden 

de gladheid door de plotselinge sneeuwval getrotseerd. Ook waren er 

ook veel afzeggingen door de weersomstandigheden.  

Helaas één van de afzeggingen was van de vierde overgebleven 

zuster Marta te Someren. Zij liet het volgende weten: 

“Iedereen die van mening is dat ik er ook bij hoor, die heeft  groot 

gelijk. Ik vind dat zelf ook. Wat dat betreft is deze dag niet anders 

dan de afgelopen jaren. De letterlijke afstand tussen ons betekende 

geen inbreuk op onze verbondenheid. Overschat dus de afstand niet 

Op deze zondag ben ik er toch wel bij, spiritueel, met geest en hart. 

In de geest vier ik mee!”  

  

De Augustinusleeskring heeft  na behandeling van het gebed  “Onze 

Vader” een start gemaakt om te ontdekken wat het commentaar van 

Augustinus op het Mattheüs- evangelie in ons dagelijks leven in ons 

doen en handelen betekent.      

Onder de bezielende leiding van Bob Bodaar probeerden wij daar als 

groep maar ook individueel achter te komen. 

In de volgende bijeenkomsten zal de inleiding van de nieuwe 

vertaling uit  De Belijdenissen van Wim Sleddens onder de loep 

worden genomen. 

 De woorden van Augustinus blijven mij verrassen en zijn voor mij, 

als lid van de Werkhofgemeenschap, de bron van spiritualteit. 

René Quispel 
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AUGUSTIJNSE HEILIGEN EN ZALIGEN 
ONZE LIEVE VROUW, MOEDER VAN GOEDE RAAD 

26 APRIL  

Onder alle eretitels van O. L. Vrouw is 

die van „Moeder van Goede Raad" reeds 

zeer oud. De verering van de heilige 

Maagd onder deze titel verspreidde zich 

vooral sinds het jaar 1467, toen op de 

middag van 25 April, op wonderbare 

wijze zonder menselijke tussenkomst, de 

miraculeuze beeltenis van O. L. Vrouw 

van Goede Raad zich op de muur van 

onze, in aanbouw zijnde, kerk van 

Genazzano vestigde. De beeltenis zou 

over zee, vanuit Albanit naar Genazzano gekomen zijn. Sedertdien 

heeft O. L. Vrouw door talrijke gunsten en wonderen Genazzano tot 

een geliefde bedevaartplaats gemaakt en wordt Zij onder deze titel 

over geheel de wereld vereerd. Haar vereerders zijn verenigd in de 

Godvruchtige Vereniging van O. L. Vrouw van Goede Raad, die 

door Paus Benedictus XIV op 2 Juli 1753 canoniek werd opgericht. 

De grote paus Leo XIII voegde de eretitel ‘Moeder van Goede Raad’ 

toe aan de litanie van Loreto. Gedurende de Pauskeuze nemen de 

deelnemers aan het conclaaf hun bijzondere toevlucht tot de Moeder 

van Goede Raad. 

 

Verblijden wij ons allen in de Heer,  

deze feestdagvierend ter ere van de heilige Maagd Maria,  

Moeder - van Goede Raad,  

God, die de Moeder van Uw beminde Zoon ook ons 

tot Moeder hebt gegeven, en Haar lieflijk beeld  

door een wonderbare verschijning beroemd gemaakt hebt;  

geef, bidden wij U, dat wij, door Haar raadgevingen steeds te 

volgen, naar Uw hart mogen leven en het hemelse vaderland 

bereiken. Amen.
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VAN HET BESTUUR FAN  

 

Annemieke Pacilly heeft afgezien van haar plaats 

in het bestuur van de FAN. Zij had ook, voor een 

jaar, op zich genomen voorzitter te zijn. In haar 

plaats hebben we Annemiek Alferink begroet, 

maar als bij stilzwijgende afspraak kiezen we 

geen nieuwe voorzitter. Annemieke Pacilly zal 

nog wel werken aan een PR-plan voor de FAN. Zij heeft intussen 

haar voorstel toegestuurd. 

Hedy leidt deze vergadering. Het is 3 februari, en nog steeds geldt 

“Winter en weder dienende”. Ingrid van Neer vond het te gewaagd 

om te komen, en Hedy heeft in geval van nood een slaapadres in de 

buurt van Nijmegen.  

We bereiden de Algemene Ledenvergadering van 20 maart voor. 

Anke Tigchelaar verzorgt de inleiding ‘s morgens, en Jan van Swam 

zal dagvoorzitter zijn. Het programma van die dag hebt u intussen 

allemaal ontvangen, en daarin hebt u gezien dat we in de middag 

aandacht zullen besteden aan de plannen voor vorming. We hebben 

als datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering gekozen 13 

november, omdat het de geboortedag is van Augustinus, en deze 

datum dit jaar op zaterdag valt. Dan komen we bij elkaar in 

Lindenholt. 

Ook als bestuur willen we aandacht blijven hebben voor de nieuwe 

groep in Amsterdam, mede omdat er geen Augustijn aan deze groep 

verbonden is.  

Voor het jaarverslag vinden we het juister om m.b.t. de NGO te 

formuleren dat “Leden van de groep Lindenholt hebben meegewerkt 

aan het initiatief om te komen tot een NGO”.  

Een ander punt dat de aandacht vroeg, was of en wanneer we leden 

van Augustijnse Lekengroepen uit Engeland zullen uitnodigen. We 

waren het er in het bestuur over eens dat zo’n uitnodiging vooraf een 

gedegen voorbereiding vraagt, en dat we er nog niet aan toe zijn om 

dat nu al te doen. 

Wim Sleddens OSA 
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✸         www.familiaaugustiniana.nl      ✸ 
 

 

Aan de abonnees van Open Vensters: 
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2010 ad € 10 

s.v.p. vóór 1 maart 2010 overmaken,  

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

onder vermelding van ‘abonnement Open 

Vensters 2010’. 

Penningmeester FAN 

 

 

ONDERWEG EN AUGUSTINUS 
 

SAN GIMIGNANO 

De orde van de Augustijnen komt  voort uit in Toscane verspreid 

wonende heremieten [kluizenaars], die leefden volgens de Regel van 

Augustinus. De orde is in 1256 gesticht bij decreet van paus 

Alexander IV. Kerk en klooster in San Gimignano stammen uit 1298. 

In 1463 bracht Benozzo Gozzoli, een leerling van Fra Angelico, in de 

kerk de zeventien wereldberoemde fresco’s aan die het leven van 

Augustinus uitbeelden. 

Father Brian, Amerikaan, was tot begin negentiger jaren prior van 

het klooster in Rome en werkzaam in het generaal bestuur van de 

Augustijnen. Kerk en het oude klooster in San Gimignano waren 

inmiddels verlaten, op een oude priester na die de kamers verhuurde, 

een deel van het klooster werd als opslagplaats gebruikt. Samen met 

Wilt u er s.v.p. aan denken de contributie voor 2010 ad € 45,= 

vóór 1 maart 2010 over te maken op girorekening 310 83 66 

t.n.v. FAN, Helmond?  

Op de algemene ledenvergadering van 1 november 2007 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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twee andere ordegenoten ontwikkelde father Brian het plan dit 

aloude complex nieuw leven in te blazen. Een nieuw modern leven 

dat gebaseerd zou worden op dat ándere fundament van de 

Augustijnse leefregel: de contemplatie. Hij zag al jaren hoe druk zijn 

mede Augustijnen waren met die ene kant van de Augustijnse Regel: 

het dienen, en hoe de ándere kant ervan, het contemplatieve aspect, 

meer en meer in het gedrang kwam en zelfs vergeten werd. Hij weet 

zelf hoe moeilijk het is de juiste balans te vinden tussen de actieve 

kant en de contemplatieve kant van de Augustijnse orde. Met het 

klooster en de kerk in San Gimignano wilde hij een plek voor gebed, 

rust en stilte creëren voor Augustijnen en de Augustijnse Familia 

(wereldwijd). Het is de diepgevoelde en sterke geloofsovertuiging 

van father Brian dat Augustinus niet iemand van het verleden is. 

“Augustinus heeft sterkere zeggingskracht en betekenis dan ooit. 

Augustinus zag Gods aanwezigheid in de diepste wens in ons hart. 

Wij kennen vele teleurstellingen in ons leven – ook in deze tijd, juist 

in deze tijd – en langzaam, langzaam dringt het tot ons door dat we 

moeten gaan zoeken naar de enige echte wens, het enig wezenlijke 

dat we echt willen en wensen in het leven. Mensen die altijd druk 

zijn, zie je besluiten dat ze moeten stoppen met rennen. Niet om na te 

denken, maar om naar binnen te gaan in hun zelf, in hun hart. Er is 

meer en meer behoefte aan meditatie, bij zoveel mensen, al dan niet 

religieus. Dát kan Augustinus ons geven, hij brengt ons een spirituele 

boodschap. Toen ik nog in Rome werkte, hadden we een Lutherse 

dominee uit Japan als ‘ gast, die de Belijdenissen van Augustinus in 

het Japans vertaalde. Ik vroeg me af wat Augustinus te zeggen had 

aan de Japanse bevolking anno de 21
ste

 eeuw. Het antwoord van deze 

Japanse dominee was direct en duidelijk. Zijn pleidooi voor de 

innerlijke weg, keer je naar binnen, naar je hart en laat het omhulsel 

achter. Vindt je diepste wensen en vindt God daarin. Daarin raakt 

Augustinus aan de oosterse religies”.  

Father Brian weet dat de kerken in West-Europa leeg lopen, maar 

“De christen van de toekomst in Europa zal minder in aantal zijn, 

maar hij zal contemplatiever zijn, of om het met een ander woord te 

zeggen: het christen zijn zal meer innerlijk worden. Er is zoveel meer 

in ons hart dan we weten en kennen. Er is zoveel goeds in ons hart. 

Augustinus kan ons helpen daarbij te komen.” 



14 

 

We hoeven deze weg niet alleen, eenzaam in afzondering af te 

leggen. Integendeel, Augustinus is een man voor wie vriendschap en 

kameraadschap essentiële waarden in het leven zijn, trouwe en 

langdurige vriendschap. “Om een goede vriend te hebben, moet je 

een vriend kunnen zijn. Je moet leren om vriend te zijn, dat kun je 

niet zo maar. Je moet leren te vergeven, te begrijpen, jezelf niet altijd 

vooraan te zetten.” Ook daarin is Augustinus actueel. “Ik zie de 

Augustijnse orde als een klein stroompje dat een beekje wordt. Het 

beekje komt samen met een ander beekje en al die beekjes stuwen 

elkaar op. Father Brian aan het einde van het gesprek: 

“Ik kan veel beter geloven samen met andere mensen. Je kan elkaar 

inspireren en elkaar verder helpen. Ik ben vol hoop, juist dooi de 

kracht en altijd actuele wijsheid van Augustinus. Hij brengt ons de 

verinnerlijking en de verbondenheid tezamen. Hij biedt ons op die 

manier een intens humaan leven en tegelijkertijd de weg naar het 

goddelijke . “Samen op zoek naar God [Search for God – together”]. 
 

De tekst is een gedeelte uit een interview met pater Brian lowrey door Gemma van 

Zeventer Uit: Een van geest, een van hart, binnenstadparochie Eindhoven, 

aangereikt door Dolf van der Linden osa. Pater Dolf gaat regelmatig naar het 

klooster wil u graag meer informatie geven.   

Het klooster staat open voor groepen en individuelen. Het is wel verstandig even 

van tevoren contact op te nemen, wanneer u er wilt overnachten. De kerk van het 

klooster is beroemd vanwege de fresco’s die het leven van Augustinus uitbeelden.  

 

INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

 
 Je gaat het pas zien, als je het door 

hebt….  
Rome: Jan van Swam en Wim Sleddens zijn 

naar Rome geweest i.v.m. de voorbereiding 

van het lekencongres. Wim Sleddens is lid 

van de commissie van de leken vanuit de 

augustijnen , Jan van Swam was gevraagd 

vanuit de LAR. (Lay Augustinian Representatives). 

Een korte impressie: 

Het was ‘thuiskomen’ in Rome, kortom het voelde ‘als van ouds’. Er 

zijn veel goede gesprekken geweest.  De mensen van de LAR en 

andere genodigden hebben voor de officiële vergadering een aantal 
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onderlinge gesprekken gehad. Daarna volgden op zaterdag en zondag 

de gemeenschappelijke vergaderingen. In de start van ‘het congres 

voorbereiden’ zijn de pijnpunten cq. misverstanden van de afgelopen 

tijd (met name de gedachte dat leken een onderdeel van de Orde 

zouden willen of kunnen zijn) goed aan bod geweest in de eerste  

gemeenschappelijke vergadering. Er is nu duidelijk uitgelegd hoe 

leken zich verhouden tot de Orde. Van fraterniteiten tot groepen 

zoals wij die wel verbonden willen zijn, maar met eigen statuten 

(welliswaar met statuten met instemming van de orde)…  

Wim Seddens legde uit hoe de Orde opgebouwd is:  

Constituties OSA, nr 40: De Orde van Sint Augustinus bestaat uit: 

a) de broeders, geprofesten en novicen, die lid zijn van een van de 

circumscripties van de Orde, 

b) de Augustijnse contemplatieve zusters die behoren tot een van 

de gemeenschappen van de Orde, 

c) de leken-leden van Augustijnse Fraterniteiten die door de Prior 

Generaal zijn goedgekeurd. 

Met hun eigen constituties of statuten, vallen deze drie takken onder 

de Prior Generaal, wiens taak het is toe te zien op het vestigen of 

opheffen van de verschillende gemeenschappen of fraterniteiten, 

evenals op het opstellen en goedkeuren van hun eigen constituties of 

statuten. 

Wij (Nederland) hebben altijd gezegd: Wij willen verbonden zijn 

met, niet een onderdeel zijn, van de Orde. 

Wat zijn de plannen voor het lekencongres van 2012? 

Voorzichtig kwamen er al wat thema’s langs….. Bv Facing the 

World. Maar alles moet nog uitgewerkt worden. De volgende 

vergadering is in april 2010, met een kleinere groep (6 mensen) dan 

deze keer. Jan van Swam heeft zitting in deze groep. Hij moet als 

LAR lid Duitsland, België en Nederland informeren.  

P. Luciano De Michieli is assistent generaal, en voorzitter van de 

commissie voor de leken. Fr. Gary McCloskey leidde als moderator 

de vergaderingen.  

De idee is, verder te gaan met wat was, dus bv met de presentaties op 

zaterdagmorgen tijdens het lekencongres. De reacties van mensen 

n.a.v. deze presentaties was: ‘Hier vinden wij onze identiteit’. 

Er spelen gedachten aan een tweesplitsing: het congres vrij 

toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in Augustinus en een 
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soort van Assemblee; een vergadering waarin besluiten genomen 

kunnen worden, toegankelijk voor iedereen/afgevaardigden die in 

een augustijnse lekengroep zit. De Assemblee  zou dan een soort van 

bijeenkomst voor afgevaardigden worden, met stemrecht voor de 

aanwezigen.     

Nadrukkelijk gaat iedereen die in Augustinus geïnteresseerd is, (dus 

ook in gebieden waar nog geen LAR-vertegenwoordiger is) 

uitgenodigd worden.  

Bij iedereen in de vergadering leeft het idee Rome is the meeting-

place, ofwel daar gaat ook het komende congres weer plaats vinden.  

Wat is precies de rol van de LAR?  

Het eerste doel was en is om wereldwijd van elkaars bestaan te 

weten, elkaar te kennen en elkaar te weten te vinden. Echter er is tot 

nu toe mondiaal niet zo heel veel contact geweest!!.  

Augustijns lekengroepen: 

Veel groepsleden blijken vanuit een bestaand (Augustijns) verband,  

elkaar te ontmoeten. Het bij elkaar komen , het leren aan elkaar,  is 

voor de meeste groepen de ruggengraat van het bestaan.  

NGO 

Ook het oprichten van een NGO vanuit de Augustijnse spiritualiteit 

is aan bod gekomen. Het initiatief wordt met aandacht gevolgd.  

Jan van Swam  

TERUGKIJKEN 

 
13 MAART LEZING ABDIJ VAN BERNE 
Hij die jou een woning bereid in de hemel 

wordt zelf gastvrij opgenomen 

Een gast op aarde, een vreemdeling in de hemel zijn 

dat wil de Heer des hemels. 

Hij verwaardigde zich gast te zijn. 

Niet omdat hij iets nodig had, toen Hij als gast op de wereld kwam 

maar opdat jou de zegen ten deel zou vallen 

Hem te mogen onthalen                                       preek 239 

Met deze tekst uit het Berne Bidboek werden we door pater Joost 

Janssen welkom geheten op de derde van de geloofsdagen die door 

de abdij georganiseerd waren. Wim Sleddens was uitgenodigd deze 

dag te verzorgen. De titel van de bijeenkomst was: Augustinus een 

zoektocht naar God. Er waren veel mensen gekomen, Het was een 
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gemêleerd gezelschap van Augustinuskenners tot mensen die nog 

maar nauwelijks iets van Augustinus gelezen hadden.  

Wim Sleddens nam ons mee met de vraag: Zijn de Belijdenissen een 

autobiografie, of een weg om te gaan? Augustinus maakt ons in dit 

boek deelgenoot van zijn zoeken naar God, maar ook van zijn vinden 

en zich geworteld voelen in Jezus Christus en de Schrift.  

Een zoektocht naar waarheid, naar de diepere zin van het leven. En 

op deze weg vond Augustinus God, zichzelf en zijn ankering.  

Reflecteren over de Schrift, kun je niet vrijblijvend. Het is, zou je 

bijna moeten zeggen, geváárlijk. Er word je een spiegel voor-

gehouden! En dan kun je wel eens schrikken van wat je te zien krijgt!  
Draai maar heen en draai maar terug 

op je buik, op je zij, op je rug, 

het is allemaal even hard, 

u alleen bent rust. 

 

U bent bij ons, 

u bevrijdt ons van onze dwaalwegen  

met al hun ellende  

en zet ons op uw weg. 

 

En u troost ons en zegt 

‘Lopen! 

Ik draag je,  

Ik breng je op je bestemming. 

En ook daar blijf ik je dragen’ (Belijdenissen 6,26) 

Augustinus gaat er niet vanuit dat je ooit 

de hele waarheid kunt omvatten, maar 

vind in zijn worstelen om de waarheid te 

vinden Gods nabijheid. En daar maakt hij 

ons deelgenoot van in zijn Belijdenissen.  

Voor Wim kon niets anders dan de 

afbeelding van de lezende Augustinus 

(uit: Augustinus in Bildern, Wladimir 

Petreichev) op de Belijdenissen komen. 

Een Augustinus die de Schrift leest, 

erover mediteert en erover spreekt.  

We lezen het in boek 10: 

“Moge ik u kennen zoals ik gekend word door u.” 
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Een mens mag er zijn, met zijn donkere en lichte kanten. En daarin 

kennen we een barmhartige God die wachten kan… het komt wel 

goed! Voor veel aanwezigen was het een eyeopener: De donkere 

kanten van jezelf in het licht laten komen, dàn kan het licht worden.  

Augustinus leert ons: Degene die mij maakt tot wat ik moet zijn die 

vind je niet in het weten, maar in de nederigheid. Als je tot deze 

nederigheid kunt komen, neemt Christus je mee naar boven…… 

Een boeiende, helende, maar lastige gedachte om mee af te sluiten….  

Bettineke van der Werf  

 

STUDIEDAGEN 
 

Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging 

Op zaterdag 11 december 2010 organiseert de Augustijnse Beweging 

voor de vierde keer een Augustijnse bezinningsdag. 

De plaats van deze bijeenkomst is Augustijns Instituut, 

Augustijnendreef 15, 5611 CS, Eindhoven, tel. 040 - 246 30 14. 

Thema van de dag is Augustinus en epifanie. 

Het programma zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden. 
 

 

Nieuwe uitgave: 

Leer ons bidden te koop a €2,= bij het secretariaat 

van de Augustijns beweging. 

 

 

 

 

WIST U DAT…..   
Margrit Detmers iconen schildert? 

De oudste ikonen zijn geschilderd naar 

visioenen, het zijn meditatiebeelden van het 

heilige. Deze oer-ikonen dienden tot voorbeeld 

van de icoonschilders van latere tijd. Iedere 

icoon heeft een thematisch en iconografisch 

interessant motief met een veelzijdige 

symboliek. 
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Bij het schilderen van een icoon gaat het er niet om een originele 

prestatie neer te zetten, maar het is te vergelijken met het zingen van 

een lied dat door een ander gecomponeerd is. 

Door het werken op de traditionele manier waarbij een plankje met 

de hand uitgegutst wordt en vervolgens bewerkt en beschilderd, het 

gebruik van ei-tempera, pigmenten en bladgoud, wordt de materie 

omgevormd tot een kostbaarheid met een innige, rustgevende 

uitstraling. 

Jullie zien hier twee iconen die ik geschilderd 

heb. Ik heb les bij Joke Bannink, iconen 

schilder. Wat zo bijzonder is dat door het 

schilderen er een relatie ontstaat met de icon. 

Als het ware wordt de afbeelding eigen, om 

hem of haar daarna weer los te laten om ergens 

in de wereld te worden aanbeden. 

Voorafgaand aan het schilderen en na afloop 

van de les wordt er gebeden.  

Hieronder twee iconen die ik geschilderd heb. 

Wilt u zelf ook schilderen (ook als u denkt dat u dat niet kan)  of 

meer weten, stuur gerust een berichtje naar de redactie. Als er 

verlangen is…  is dat genoeg! De icoon vraagt zelf om geschilderd te 

worden is het uitgangspunt. 

Margrit Dethmers 

VERDER NIEUWS 
 

Bibliografie Augustijnenorde  

Al eerder werd in Augustijns Forum aandacht gegeven aan een 

belangrijke bibliografie waarin de publicaties over de geschiedenis 

van de Augustijnenorde zijn opgenomen: de Bibliographie 

Historique de l’Ordre de Saint Augustin, die ook in het Engels, Duits 

en Nederlands te raadplegen is. Pater Norbertus Teeuwen (lid van de 

Belgische Provincie - hij was overigens geboortig van Roermond en 

Nederlander) legde ervan de grondslag, toen hij in 1951 het 

tijdschrift Augustiniana oprichtte dat nog steeds door het Augustijns 

Historisch Instituut (AHI) te Leuven wordt uitgegeven. Ook de 

Nederlandse Provincie participeert er met een subsidie en wat 

mensuren in. Indertijd nam pater Teeuwen in iedere aflevering de 
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titel op van boeken die na WO II op het gebied van de geschiedenis 

van de Orde waren verschenen. 

Na zijn dood hebben p. Albericus de Meijer, samen met mij, deze 

bibliografie voortgezet. Bij het 25jarig bestaan van Augustiniana, in 

1976, werden alle bibliografische afleveringen gebundeld en 

opnieuw geordend, zodat er een lijvig 30jarig overzicht ontstond met 

bijna 3000 titels. Dit jubileumnummer oogstte zowel in de 

Augustijnse wereld alsook onder Europese en Amerikaanse profaan- 

en kerkhistorici veel waardering, vooral vanwege de gemakkelijk 

toegankelijke indeling, de hoge graad van nauwkeurigheid en de 

handige registers. Daarna verscheen om de paar jaar een aparte 

aflevering van Augustiniana, louter gevuld met Ordesbibliografie. 

Terwijl mijn verhuizing in 1979 van Leuven naar Eindhoven, en het 

werk aan de universiteit mij noopten me uit het project terug te 

trekken, bleef Alberic er stug verder aan werken. 

Bernard Bruning, de toenmalige directeur van het AHI, deed in 2003 

het voorstel het bibliografisch materiaal te digitaliseren. Met kundige 

inbreng van verschillende kanten en dankzij forse subsidies van 

beide provincies, staat de bibliografie, alweer een aantal jaren, op 

internet:   www.augustiniana.net    Ze wordt nu voortgezet door 

medewerkers van het AHI. Alberic heeft vlak voor zijn overlijden de 

laatste gedrukte aflevering nog helemaal kunnen controleren; 

gepubliceerd in Augustiniana 55(2005), 25-246. Vanaf 1976 werden 

in totaal bijna 16.000 titels opgenomen. 

Ik hoop van harte dat dit project gecontinueerd wordt, mede om de 

geschiedenis van de Orde een grotere toegankelijkheid en 

bekendheid te geven. De Nederlandse Provincie heeft via 

medewerkers en een jaarlijks budget veel geïnvesteerd in het 

Augustijns Instituut (AI) te Eindhoven. Indertijd was in het doel van 

het AI ook de studie op het gebied van de geschiedenis van de Orde 

begrepen. Behalve door de regelmatige boekaanschaf, is dit doel 

echter nooit structureel binnen het AI van de grond gekomen. 

Gelukkig zijn, ook na de dood van Alberic, een paar medebroeders 

doorgegaan met aspecten van de Ordeshistorie te bestuderen, 

gegevens te bundelen en de vruchten ervan te publiceren. Het is 

daarom verheugend te vernemen dat een oude droom van voorgaande 

provinciebesturen in vervulling kan gaan:  
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onlangs heeft het huidige bestuur besloten dat een historicus de 

opdracht krijgt om de geschiedenis van de provincie te schrijven 

vanaf haar oprichting in 1895.  

Martijn Schrama o.s.a.  

  

Centrum voor Patristisch Onderzoek  (C.P.O) 

Een instituut dat  een nieuw licht wil werpen 

op de  founding Fathers van het Christendom   

Het nieuwe hoogwaardige instituut bestaat 

sinds de zomer van 2008.   

Een instituut dat nieuwe reflecties rond de 

eerste Kerk Vaders en de ontwikkelingen 

binnen het eerste Christendom verzamelt. 

Onlangs kwam de eerste nieuwsbrief van dit instituut naar buiten, 

met interessante interviews met diverse medewerkers, waaronder ook 

Paul van Geest, ‘onze’ hoogleraar Augustijnse Studies – Een 

Werkgroep waarvan hij deel uitmaakt is bezig met het Onderzoeks-

project ‘Een Latijnse Vader: Augustinus’. 

Het relevante van dit instituut (laat je niet afschrikken door het  

hoogacademisch  imago) is haar betekenis voor deze tijd:   

Ook in de eerste tijd van het Christendom kwam de verspreiding van 

Evangelie en Geloof in de verrezen Heer in een complexe en 

levensbeschouwelijk vreemde omgeving, vol met ‘andere’ religies.  

In de 21
e
  eeuw in Nederland en Europa is het niet anders, te midden 

van een opkomende islam, Chinese en Indiase economische macht en 

secularisme. 

Citaat : “Deze bezinning is noodzakelijk in een snel veranderend 

Europa. Dialogen tussen volkeren,ook in het eigen land, met 

verschillende religies kunnen immers alleen worden aangegaan , als 

men zich bewust is van de eigenheid en kracht van de traditie, 

waaruit men voortkomt” (blz 19) 

Genoemde nieuwsbrief en meer informatie over het CPO is te  

verkrijgen via www.patristiek.eu  of via Postbus 80101  3508 TC  

Utrecht. 

Joep Beliën 
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AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnse site (www.augustijnen.nl) staat elke 

dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  

Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst kunt u 

dagelijksterecht bij Augustine Day by Day 

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

 

KAARTEN MET TEKSTEN VAN AUGUSTINUS 

 

Kaarten met teksten van Augustinus met 

initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn 

te koop bij de Familia Augustiniana 

Lindenholt. Er zijn momenteel 4 serie’s. 

De A, B en C serie bestaan uit 

kerstteksten, de D serie dragen algemene 

teksten. 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 

 

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit 

de Regel (Mariënhage, Eindhoven) zijn te 

koop bij het Augustijns Instituut in 

Eindhoven en bij het provincialaat. Er zijn 6 

verschillende afbeeldingen. Per set van 6 

kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) 

 

 

Naar aanleiding van de vraag over het gebedskettinkje  

kregen we de volgende antwoorden: 

 

De betekenis 1 
In de middeleeuwen had je allerlei soorten 

rozenkransen, of kransjes. Je kunt dat nog wel zien 

op middeleeuwse schilderijen en miniaturen. 

Iedere Orde had wel een eigen manier van bidden 

aan een gebedssnoer. Die van de Dominicanen 

heeft het 'gehaald', die is het bekendste geworden. 
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Wat de dertien kralen betreft, is een verklaring dat het om tien plus 

drie gaat, allebei symbolische getallen. De dominicaanse rozenkrans 

heeft 50 plus drie. De drie zijn er om speciaal de Vader, Zoon en 

Geest te vereren.  

Om lid te zijn van de Gordelbroederschap* is het een vereiste om 

elke dag 13 maal het Onzevader en Weesgegroet te bidden en op het 

eind het Salve Regina, voor het welzijn van de Kerk, voor de 

uitroeiing van ongeloof en ketterij, voor de vrede der christelijke 

vorsten en staten, en voor de paus. 

Martijn Schrama o.s.a. 

*Over de broederschap en de gordel vindt u in het komende nummer 

een uitgebreid artikel van de hand van Martijn Schrama. De redactie 
 

De betekenis 2  
Het augustijns kransje (zoals het werd genoemd).  

Zelf draag ik het nagenoeg nog altijd bij me. 

Het heeft inderdaad 13 kralen, waarmee het 

naar ik me meen te herinneren een verkorte 

versie is van de rozenkrans. Hier zijn de eerste 

drie kralen gelijk aan die van de rozenkrans om 

de inleiding, een gebed en de geloofsbelijdenis 

te bidden. Verder staat elke kraal voor één 

Onze Vader en 10 Wees Gegroeten.  

Dus 13 kralen.  

De beeltenis van Nicolaas van Tolentijn is 

gebruikt omdat het kransje ook veel werd 

verkocht op 10 september als de bedevaart van Nicolaas plaatsvond 

in de kloosters van Eindhoven en Nijmegen. De fraters maakten 

daarvoor deze kransjes. De beeltenis van Maria van Troost is 

gebruikt omdat zij speciaal door de augustijnen werd vereerd en 

aangeroepen. De ring zit eraan om het kransje aan de pink te doen.  

Januari 2010, vanuit een zonnig Zuid-Frankrijk, André Witlox 
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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 

NGO     :www.osainternational.org 

Augustijns Instituut be       :www.augustiniana.net 

Augustijnse beweging        :www.augustijnsebeweging.nl 

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

     dsteelman/augustine/ 

 

VIERINGEN: 
 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 

 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 

 

Donderdag 7.45 u  

Morgengebed Lindenholt 

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 

 

 

 

 

zaterdag 28 augustus Augustinusfeest 

zaterdag 25 september Studiedag Augustijns 

Instituut België 

Zaterdag 2 oktober  Eindhoven - 

Augustijns Instituut  

zaterdag 13 november FAN dag Lindenholt 

zaterdag 11 december Ontmoetingsdag 

Augustijnse Beweging 
  


