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Inleiding: 

voor u ligt het negenendertigste nummer van Open Vensters. De 

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

rondzendbrief op site van de FAN. U vindt o.a. een uitgebreid verslag 

van de familiadag op 20 maart jl. 

Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 

tegenkomt, maakt u ons erg blij met een foto hiervan!  

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  

 
Bettineke van der Werf, Joep Beliën, Margrit Dethmers.  

 

Hoog, boven in de kerk, 

 aan de linkerkant van het altaar,   

vonden we in de Dom van Pisa, Augustinus;  

Bettineke en Evert Jan van der Werf 
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AUGUSTINUS ZEGT .. 
 

Dien de Heer met vreugde. Elke vorm van dienstbaarheid kent ook 

onaangename aspecten. Iedere mens met een dienstverlenende taak is 

én dienstbaar, én klaagt. In dienst bij deze Heer hoef je niet bang te 

zijn. Hier zucht niemand, hier hoor je niemand mopperen en maakt 

niemand zich boos. Hier vraagt niemand om verkocht te worden aan 

een andere heer, want het is hier goed, hier zijn we allemaal 

vrijgekocht. Het is een groot geluk, broeders, om slaaf te zijn in dit 

grote huis, zelfs met je voeten in boeien. Wees niet bang, slaaf met je 

boeien, en spreek je uit voor je Heer: wijt je boeien aan je eigen 

gedrag; spreek je uit, in je boeien, als je wilt dat het sieraden worden. 

Het staat er toch niet zomaar, er beantwoordt toch ook iets aan als er 

gezegd wordt: Laat het zuchten van uw geboeiden toe tot uw 

aangezicht. Dien je Heer in vreugde. Dienstbaarheid bij de Heer is 

vrijheid. Dienstbaarheid is vrijheid als je het niet doet onder dwang, 

maar uit liefde. Er staat: Broeders, u bent geroepen tot vrijheid. Maar 

maak daar geen misbruik van, om je eigen verlangens te bevredigen. 

Wees in liefde dienstbaar aan elkaar.(Gal 5,13)  

De waarheid heeft je vrij gemaakt, laat de liefde je nu tot dienaar 

maken. Want als jullie blijven bij mijn woord, zijn jullie echte 

leerlingen van mij. Dan zullen jullie de waarheid kennen, en die zal je 

vrij maken. (Joh 8,31-32)  

Je bent zowel dienaar als vrij man.  

Dienaar, omdat je dat wilde worden;  

vrij man, omdat God van je houdt,  

die je geschapen heeft.  

En meer nog, omdat jij houdt van hem die je 

geschapen heeft. Wees dienstbaar zonder 

gemopper. Want mopperen betekent niet dat 

je geen dienaar meer bent, maar dat je een 

slechte dienaar bent. Dienaar van de Heer én 

vrijgelatene van de Heer, dat ben je. Probeer 

nu niet om vrijlating te krijgen die betekent dat je weggaat uit het huis 

van je bevrijder. 

Augustinus over Psalm 99,7; vertaling: Wim Sleddens 
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BOEKBESPREKING: 
De goede geur van Christus   

Preken over heiligen 

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-

430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de 

geloofsgemeenschap als predikant gediend. 

Van heinde en verre kwamen mensen naar deze 

havenstad om zelf de woorden van de 

befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken 

in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn 

ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. 

Ze sprankelen van levend geloof, diepe 

wijsheid en pastorale zorg. 

Voor deze bundel werden preken uitgekozen van de sermones de 

sanctis. In deze groep preken staan heiligen centraal. Dit boek bevat 

de vertaling van 36 preken over heiligen, van wie - op een enkele 

uitzondering na - de gedachtenis werd gevierd tussen 1 januari en 30 

juni. Het zijn bijna allemaal parels van redenaarskunst. Augustinus 

was blijkbaar goed gemotiveerd voor een feestelijke preek op dagen, 

waarop gelovigen bijeenkwamen ter gedachtenis van een bijzondere 

heilige. Van sommigen van hen wordt tegenwoordig nog steeds op 

dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere gehouden.  

Van verreweg de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste 

Nederlandse vertaling; van drie preken werden de Latijnse teksten 

zelfs pas in de afgelopen twee decennia teruggevonden in Mainz en 

Erfurt. De meeste heiligen in deze bundel stierven als martelaar een 

gewelddadige dood. Voor hun christelijke levensovertuiging werden 

zij lichamelijk gekweld en offerden zij hun eigen leven op. 

Augustinus verbindt de glans van hun leven met de goede geur van 

Christus (2 Kor 2,14-15). En zoals het gaat met flesjes geurende olie: 

hoe meer ze worden gebroken, des te meer verspreidt zich de geur 

(sermo 273,5). 

De goede geur van Christus, Preken over heiligen [Sermones de 

sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van 

aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich 

Verschuur en Hans van Reisen. – Budel : Damon, 2010. – 384 p. – 

ISBN : 9789055739844 . - € 44,90   
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FAMILIA-GROEPEN 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA IN AMSTERDAM WEST  
Sinds de vorige ‘Open Vensters’ is er eigenlijk weinig nieuws te 

melden. We komen nog steeds trouw iedere tweede dinsdag bij elkaar 

en lezen dan over het leven van Augustinus. Iedere keer beperken we 

ons tot één hoofdstuk zodat we nu zijn gevorderd tot hoofdstuk V. We 

zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat sommige teksten de 

nodige vragen oproepen en nu blijkt toch wel dat we een begeleider, 

die wellicht een nadere uitleg kan geven, node missen. Wie, o wie, 

zou – desnoods eenmaal per twee maanden – ons de helpende hand 

kunnen bieden? 

Verder hebben we in onze laatste twee parochiebladen over 

Augustinus gepubliceerd, maar jammer genoeg ontvingen we hierop 

weinig reacties. Dit zal ons er echter niet van weerhouden om hiermee 

door te gaan. Zoals in de laatste algemene ledenvergadering werd 

gevraagd denken we na over een mogelijke afgevaardigde voor het 

bestuur. Waarschijnlijk zal er voor 2011 iemand gevonden kunnen 

worden. Tot zover de laatste ontwikkelingen in Amsterdam. 

We zien uit naar 28 augustus wanneer we de leden van de Familia  

in Eindhoven weer zullen ontmoeten. 

Namens onze groep, Hans Simis 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  

Gewoontegetrouw ontmoeten wij elkaar maandelijks regelmatig in de 

nieuwe setting van de Boskapel :  als bezoekers van het huis dat nu 

verkocht is aan 'anderen' : Christelijk gereformeerde broeders en 

zusters .  Dezen zijn zeer actief aanwezig - elke keer dat wij samen-

komen in onze ' Augustijnse' multifunctionele ruimte , zodat wij 

ruimschoots mee kunnen genieten van de  gebruikelijke  wandelgang 

gesprekken en koorrepetitie geluiden... 

Wij eten samen - bidden en reflecteren op ons leven , aan de hand van 

de psalmen -in de volgorde , zoals gegeven in de gebedsbundels die de 

Paters hebben achtergelaten... 

 AnneMiek Alferink , een van onze leden , moest de afgelopen weken 

onder het operatiemes - na een nogal lange wachttijd ; gelukkig is de 

operatie ruimschoots geslaagd zodat zij,na een rustperiode van 
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ongeveer vijf weken, weer vitaal aan allerlei activiteiten in Boskapel 

en familia aan de slag kan - 

Wij lezen -nog steeds met veel vrucht en plezier het inspirerende 

boekje van Paul van Geest en Monic Slingerland : zeven vragen aan 

Augustinus..  

We bereiden ons voor op het jaarlijkse uitstapje - dit jaar  op 3 juli - 

het voert ons dit jaar onder meer naar Eindhoven en Heeze, naar het 

Augustijns Instituut aldaar. 

Marjet de Rechter en ondergetekende legden in maart hun gelofte af 

ten overstaan van Robert Prevost, prior generaal uit Rome. Voor mij 

een vernieuwde  álliance' met de familia Augustiniana - 

 Joep Beliën 
Wat ik op het Augustijner kapittel op 16 april 2010 had willen zeggen, maar 

waarvoor  helaas  geen spreektijd was: 

Dear prior General and all members of the Augustinian family. 

By this renewal of my vow of alliance to Saint Augustin, Augustinian Spirituality and 

the Augustian community I solemnly declare that in my work and prayer for peace 

and conviviance between Moslims and Christians in Holland and Europe , St 

Augustin is my master and Guide . 

Je veux declarer ici en publique ,que je veux vivre avec mes frères et soeurs dans la 

famille Augustinienne , par etude , activité et rencontre, pour le salut du monde et de 

la societé, en unité de coeur, en route vers Dieu.  

(Door deze hernieuwing van mijn  betrokkenheid bij St Augustinus ,Augustijnse 

spiritualiteit en de Augustijnse gemeenschap  verklaar ik dat bij mijn werken en 

gebed voor vreedzaam samenleven tussen Moslims en Christenen in Nederland en 

Europa , St Augustinus mijn meester en Gids is. 

Ik wil hier publiekelijk verklaren dat ik mij inzet om samen te leven met mijn 

broeders en zussen in familia Augustiana –verband door studie, activiteit en 

ontmoeting voor het heil van wereld en samenleving, een van hart, op weg naar 

God.)                                                                                                Joep Beliën 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT  

In principe komen wij elke eerste maandag van de maand samen voor 

ontmoeting en bestudering van Augustinus geschriften. Nu alweer 

meer dan twee jaar geleden hebben we in 1 seizoen de Belijdenissen 

gelezen en besproken, elke bijeenkomst een boek. De gekozen aanpak 

was dat ieder vooraf aan de bijeenkomst het betreffende boek las, het 

bestudeerde, waarna tijdens de bijeenkomst ieder inbracht wat hij 

vond dat voor nadere bespreking in aanmerking kwam. Deze aanpak 

werkte en gaf toen een goede algemene indruk. Echter toen de nieuwe 

vertaling van de belijdenissen door Wim Sleddens uitkwam, gingen er 
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stemmen op om het lezen van de ‘Over de Drie-eenheid’ waar we toen 

mee bezig waren voorlopig op te schorten, en nu de Belijdenissen 

regel voor regel te gaan lezen. Dit viel ongeveer samen met de 

terugkeer van Wim Sleddens naar Nijmegen, en zijn deelname aan de 

bijeenkomsten van onze groep. 

Zo hebben we het afgelopen half jaar samen boek 8 gelezen en 

besproken en zijn we tot in detail deelgenoot geworden van de 

bekering van Augustinus. Afgelopen maandag hebben we met het 

lezen en bespreken van het laatste  hoofdstuk (30) dit boek uit. We 

zijn geëindigd met de tekst uit De Beate Vita, Over het echte leven, 

een soort parallel bij het slot van boek 8.  

Beste Theodorus, 

De haven van de wijsbegeerte is de enige van waaruit je het land van 

het ware leven kunt bereiken. Wel, als je om daar te komen 

aangewezen was op je verstand en je wil – misschien overdrijf ik, dat 

zou kunnen -  dan zouden daar nog minder mensen aankomen. En het 

zijn er nu al zo weinig, zoals we kunnen constateren.  

Want onze wereld lijkt wel een woeste zee waar wij schijnbaar 

doelloos en stuurloos ronddobberen. Heeft God ons deze zee 

opgejaagd, of de natuur, of een onontkoombaar noodlot? Was het 

onze eigen wil? Of was het een combinatie van enkele van deze 

factoren, of allemaal samen? Het zicht daarop is volledig duister, ook 

al bent u begonnen om daarover enig licht te laten schijnen. Wie zou 

weten waar het heen moet of hoe je weer op die plek uit kunt komen, 

als niet een storm – die domme mensen als een ramp beschouwen – 

ons, zwervers die van niets weten, tegen onze wil en ondanks al ons 

verzet, zou neerzetten op het land waar we zo naar hebben 

uitgekeken? 
Uit De Beata vita, Over het echte leven: Bewerking: Wim Sleddens o.s.a. 

Een prachtige afsluiting van alle bijeenkomsten waarbij we zo intens 

met de teksten in boek 8 zijn bezig geweest, en een filosofische 

aanvang voor de komende vakantie periode. 

       Jan van Swam 

WERKHOVEN  
Op 18 mei kwam de augustijnse leeskring dit seizoen voor het laatst 

bij elkaar. Wij begonnen het seizoen met teksten van Augustinus over 

het Onze Vader. Na de jaarwisseling namen we de nieuwe vertaling 

van Wim Sleddens van de Belijdenissen ter hand.  
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De inleiding alleen al gaf voldoende stof om ons een paar maanden 

bezig te houden. Na de zomer gaan we verder met de eigenlijke tekst. 

We kijken nu al uit naar deze avonden, die zowel diepgravend als 

geanimeerd zijn. En waarbij visies en standpunten vaak openhartig ter 

tafel gebracht worden. Tot onze begeleiding, Bob Bodaar , ons weer 

terug ‘bij de les’ brengt.  

Hedy de Groot.  

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 

 

AUGUSTIJNSE HEILIGEN EN ZALIGEN 
Onze Lieve Vrouw van Troost 

 

De legende 

De legende over de verschijning van de heilige 

Maria aan de heilige Monica wordt door 

verschillende schrijvers van de 

Augustijnenorde meegedeeld.  Zij steunt op 

een eeuwenoude overlevering in de Orde. 

De heilige Monica had een innige godsvrucht 

tot de heilige Maagd Maria, die ook later eigen 

was aan haar zoon Augustinus. Sedert de dood 

van haar echtgenoot Patricius, legde Monica 

zich er op toe om de Moeder des Heren in haar 

weduwstaat zoveel mogelijk na te volgen. Die 

toeleg nam nog toe, toen zij in Milaan in 

aanraking kwam met Ambrosius. Zij verlangde 

zelfs te weten hoe Maria gekleed ging na de 

dood van haar Zoon. Terwijl ze naar die kennis 

verlangde en er om bad, kreeg ze een 

verschijning. De heilige Maagd vertoonde zich 

aan haar in een zwarte, lang afhangende mantel 

of sluier, en haar middel was omgord met een 
OLV van Troost, Heverlee 
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zwart lederen gordel. Zij schitterde van hemelse glans, was omringd 

door engelen en sprak Monica toe met een wonderzoete stem: Ziehier 

mijn dochter, het toonbeeld voor uw kleding. Nu ontdeed Maria zich 

van haar lederen gordel, reikte die over aan Monica en voegde er aan 

toe: Aanvaard die. Dit is het welgevallige teken van mijn liefde. Deze 

gordel is geheiligd door de schoot waarin ik Gods Zoon heb gedragen. 

Deze gordel dient van nu af uw lendenen te omgorden, en nooit meer 

door u te worden afgelegd. Streef er ook naar te mijner ere de 

godsvrucht tot deze vererenswaardige gordel te verbreiden. Ik beloof 

u, dat ik allen als mijn allerliefste kinderen zal beschouwen die zich 

aan mij zullen vertonen terwijl ze deze heilige gordel dragen die de 

hele wereld tot bewondering zal strekken. Zo sprak zij en ze 

verdween. Monica’s vreugde was onbeschrijfelijk. Zij onmiddellijk 

vertelde ze deze verschijning aan bisschop Ambrosius en de priester 

Simplicianus. Daarop nam ze de zwarte kleding aan, en omgordde 

zich met een lederen gordel. Hierin werd zij ook door anderen 

nagevolgd, op de eerste plaats door haar dochter Perpetua en door haar 

twee nichten. Naar aanleiding van de verschijning kwam Augustinus 

op het denkbeeld om het zwarte gewaad en de zwarte lederen gordel 

aan te nemen als kleding, ter ere van de heilige Maagd en als 

toewijding aan onze Heer Jesus Christus. 

Dit is de oorsprong van de eeuwenoude en beroemde 

Gordelbroederschap van de heilige Maagd Maria. De broederschap 

kwam op met de Augustijnenorde en werd vooral door de heilige 

Nicolaas van Tolentino verbreid. 

Geschiedenis van de broederschap 

In 1439 confirmeerde paus Eugenius IV de instelling van de 

Broederschap van de Riem voor mannen en vrouwen, onder prior-

generaal Gerardus van Rimini. In hetzelfde jaar werd in de kerk San 

Giacomo te Bologna een dergelijke broederschap opgericht. 

In 1495 stichtte de vrome augustijn en predikant, Martinus da 

Vervelli, in dezelfde kerk de broederschap van Maria van Troost. En 

in 1570 werden deze twee broederschappen door de prior-generaal der 

Augustijnen, Thaddeus van Perugia, verenigd. 

Op verzoek van de prior-generaal verhief paus Gregorius XIII op 15 

juli 1575 deze verenigde broederschap tot een aartsbroederschap, met 

de zetel in Bologna (in 1922 verplaatst naar de Sant’ Agostino te 

Rome). In 1576 bepaalde de paus door een breve dat alle 
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broederschappen van Onze Lieve Vrouw van Troost over de hele 

wereld -wilden zij wettig bestaan- ingelijfd moesten worden bij deze 

Aartsbroederschap van de Gordel van Onze Lieve Vrouw van Troost. 

En op 12 november 1579 beval de paus dat deze inlijving zou 

geschieden door een aggregatie-diploma, verleend door de prior-

generaal der Augustijnen. De broederschap kende een grote 

verspreiding in de 17e eeuw, zelfs tot in Japan. Leden van de 

broederschap daar stierven er de marteldood in 1630 (Japanse 

martelaren, gedachtenis op 28 september). Het feest van OLV. van 

Troost stond aanvankelijk op de 1ste zondag van de Advent, sinds 

1675 op de 1ste zondag na 28 augustus, sinds 1914 op de 1ste 

zaterdag na 28 augustus, en tegenwoordig  op 4 september. 

Het hoofddoel van de aartsbroederschap is de verering en aanroeping 

van de heilige Maagd onder de titel van Onze Lieve Vrouw van 

Troost. Zij is de beschermster der aartsbroederschap. Bijzondere 

patronen zijn de heilige Monica, de heilige Augustinus en de heilige 

Nicolaas van Tolentino. Paus Gregorius liet zich als eerste inschrijven, 

en dertig pausen  hebben de broederschap met privileges en aflaten 

verrijkt. Met name de pausen Gregorius XIII (15 juni 1575, 25 januari 

1582), Sixtus IV (Inter praecipuos 1477), Leo X (1 juli 1518), 

Bonifacius IX (Dum proecelsa 1400 en Licet 1400), Benedictus XIV 

(10 mei 1743) en Clemens VIII hebben de aartsbroederschap met 

privileges en aflaten bedeeld. Zij behoort in dit opzicht tot de rijkst 

begunstigden. 

Zo wordt er een volle aflaat verkregen, wanneer in de Augustijnenorde 

er een algemene communie is: op 1ste zondag van de Advent, 

Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, op de 1ste en 4de zondag 

van de Vasten, Maria Boodschap Witte Donderdag, Pasen, 

Hemelvaart, Pinksteren, Sacramentsdag, Geboorte van Johannes de 

Doper, Petrus en Paulus, Maria Hemelvaart, H. Augustinus, Maria 

Geboorte, H. Michael en Allerheiligen.  

Om de aflaten te verdienen, en tevens tot teken van zelfverloochening 

en reinheid, moet men de zwart lederen gordel met zwart benen ring 

dragen ter ere van de Heilige Maagd.  

Verder 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. 
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Ook moet men door een gevolmachtigd priester door inschrijving van 

naam en toenaam in het broederschapsregister en door omgording met 

de gordel volgens de regels zijn opgenomen. In alle kerken der 

Augustijnen kan men zich laten inschrijven. Op de 27ste augustus, de 

vooravond van het feest van de heilige Augustinus, moet men vasten. 

Martijn Schrama o.s.a. 
U kunt een beeld van O.L.V. van Troost vinden boven het linker zijaltaar van de 

Paterskerk in Eindhoven. Volgens de traditie is het altaar met Mariabeeld geplaatst 

aan de noordkant van de kerk (Morgenster). Het altaar is uitgevoerd in witte 

zandsteen, om Maria’s onbevlektheid uit te drukken. In de muurschildering boven 

het retabel komen Maria en Monica voor met de riem. Het Mariabeeld heeft een 

kindje in de arm: het kind Jesus houdt de riem in de hand. 
 

VAN HET BESTUUR FAN  

De laatste ontmoetingsdag ligt alweer ver achter 

ons, Annemieke Pacilly heeft tussentijds door 

drukke werkzaamheden haar taken binnen het 

bestuur overgedragen aan Annemiek Alferink. 

Door alle drukte is het er tijdens de laatste 

ontmoetingsdag niet van gekomen om Annemiek 

hartelijk welkom te heten binnen het bestuur. 

Daarom alsnog een hartelijk welkom in het bestuur en veel succes 

toegewenst bij je bestuurstaken. 

 Tijdens het laatste provinciaal kapittel hebben  de volgende 6 leden 

van de FAN tijdens een dienst die mede werd geleid door de Prior 

Generaal Robert Prevost hun betrokkenheid bij de Orde 

uitgesproken, Leo en Laura van Klinken, Jurianne  Kemmink, 

Hedy de Groot, Marjette de Rechter, en Joep Belien. 

 Inmiddels is de tekst van de cursus “Augustinus” gereed, en zullen 

binnenkort de boekjes worden gedrukt, waarna ze tegen vergoeding 

van de kosten besteld zullen kunnen worden. (zie verderop) 

 De oprichting van de NGO waaraan afgelopen twee jaar door 

enkele enthousiaste leden hard is gewerkt is afgerond, proficiat! (zie 

verderop in dit nummer) 

 Vanaf deze plaats willen we alle FAN leden die hun contributie 

voor 2010 nog niet hebben overgemaakt, er nog eens aan 

herinneren dit alsnog te doen. Het gironummer van de FAN is 

3108366 t.n.v. FAN, Helmond . 

Namens het bestuur, Jan van Swam 
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✸         www.familiaaugustiniana.nl      ✸ 
UITNODIGING AUGUSTINUSFEEST 

Een hartelijke uitnodiging voor onze 

eerstkomende provinciedag: 

het Augustinusfeest op 28 augustus.  

We vieren dat samen met de leden 

van de Familia en de Fraterniteit.  

De dagindeling is: 

10.00  Inloop en koffie 

11.00 Inleiding van en gesprek met 

dr. Jozef Wissink, professor aan de Faculteit Theologie te 

Utrecht. Het onderwerp: bidden in déze tijd? wordt nog nader 

ingevuld.  

12.30  Een broodje – tijd voor onderlinge ontmoeting en/of een 

wandeling door het dynamische Eindhoven  

15.00  Thee  

15.30  Eucharistieviering  

16.30  ‘Inleiding’ op de maaltijd  

17.00  Souper 

 

FAN-DAG 

Op zaterdag 13 november houden we de jaarlijkse bijeenkomst van de 

FAN. U bent van harte uitgenodigd. Het programma volgt nog. 

 

 AUGUSTIJNSE BEWEGING 

Brochures van de Augustijnse Beweging 

In 2006 werd de Augustijnse Beweging (AB) opgericht. 

Initiatiefnemer was de augustijn Bob Bodaar. De AB wil een platform 

zijn waar verschillende religieuze instituten, verenigingen en 

kerkelijke instellingen samenwerken, die hun inspiratie in belangrijke 

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

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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mate ontlenen aan de kerkvader Augustinus. Doel van het platform is 

initiatieven te ontwikkelen teneinde aspecten van de augustijnse 

spiritualiteit te koesteren, te vernieuwen en uit te dragen. Bij de 

oprichting gaf de AB een brochure uit waarin het doel nader werd 

omschreven. Ook vind je daarin enige gegevens over de participanten: 

de Zusters Augustinessen van Heemstede, de Zusters Augustinessen 

van Sint Monica, de Nederlandse Provincie der Augustijnen, de 

Kanunnikessen van het Heilig Graf te Maarssen, het Augustijns 

Instituut te Eindhoven, het Augustijns Centrum De Boskapel te 

Nijmegen, de Familia Augustiniana Nederland en de 

Werkhofgemeenschap. De Augustijnse Beweging heeft een  

website: www.augustijnsebeweging.nl  

en een e-mail adres  info@augustijnsebeweging.nl 

Tot nu toe heeft de AB twee projecten in uitvoering: 

1. De Augustijnse Familiedag. Die werd gedurende bijna 25 jaar 

georganiseerd door een commissie van religieuzen, en 

was tot voor kort alleen toegankelijk voor religieuzen 

die de Regel van Augustinus volgden. Maar sinds de 

AB deze dag organiseert, zijn de bijeenkomsten ook 

toegankelijk voor andere belangstellenden en voor 

leden van de participanten.  

2. De brochure-reeks Augustinus aan het woord. Het 

doel van deze reeks is om het gedachtegoed van 

Augustinus onder een ander publiek te brengen dan alleen het publiek 

van de notoire boekenkopers. Een tot tweemaal per jaar geeft de AB 

een dergelijke brochure uit met een bloemlezing van teksten van 

Augustinus. De teksten zijn volgens thema uitgezocht. Iedere tekst 

wordt voorafgegaan door een korte inleiding. De teksten komen uit de 

vertalingen die het Augustijns Instituut op de markt heeft gebracht. Op 

het ogenblik zijn nog verkrijgbaar: 

Verwachting en geboorte.  Gedachten voor Advent en Kerstmis. 

Reisgenoot en gids.   Gedachten voor jongeren. 

Als je vast …    Gedachten voor de Veertigdagentijd. 

Verlangen alom.   Gedachten over vrede. 

Leer ons bidden.   Gedachten over het Onzevader. 

De brochures kosten 2 euro per stuk. Je kunt ze bestellen via het e-

mail adres van de Augustijnse Beweging, of via Bob Bodaar, adres: 

Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht. 
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Martijn Schrama  o.s.a. 

TERUGKIJKEN 
 

Ontmoetingsdag FAN op 20 maart 2010 

Waarom was en is Augustinus als bisschop een predikant die de 

harten van het volk raakt? 

Anke Tigchelaar gaat in op deze vraag aan de 

hand van enkele preekfragmenten 

Anke heeft als neerlandica, samen met Martijn 

Schrama, theoloog, en Joost van Neer, 

classicus, een aantal preken van Augustinus 

vertaald. Zo heeft ze een beeld gekregen van 

de manieren waarop Augustinus als predikant 

mensen probeert te bereiken. Ze opent met een 

fragment uit een preek over de liefde. 
Dit is de last die Christus op onze schouders wil leggen: liefde, liefde en nog 

eens liefde. Door de liefde zal dat waar je zwaar aan tilde, licht worden. 

Neem deze last op: hij zal u niet aan de grond houden, hij zal u verheffen. U 

zult vleugels krijgen. (…) Neem deze last, deze vleugels op u om rust te 

vinden en verzorg ze goed. Moge uw vleugels zo groot worden dat u ermee 

kunt vliegen. De ene vleugel is: U zult de Heer uw God liefhebben met heel 

uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Maar met één vleugel 

kunt u niet vliegen. Moge de andere vleugel ernaast komen: U zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Met twee vleugels kunt u vliegen, kunt u uw begeerte 

naar het aardse loslaten en uw liefde op het hemelse richten (Sermo 68 over 

Mat 11, 28-30). 

Door zijn preken wordt Augustinus een ‘bisschop van het volk’. Hij 

heeft 40 jaar lang ca. 200 keer per jaar gepreekt. Hij preekte uit zijn 

hoofd. Scribendi schreven de preken op. Ze werden in bibliotheken 

bewaard en zijn medebroeder Possidius catalogiseerde ze. Kopiïsten 

verspreiden ze tegen betaling door heel Europa. In de 17e eeuw 

verzamelden Benedictijnen de preken, bekeken ze op authenticiteit en 

legden deelverzamelingen aan. In Erfurt zijn het vorig jaar nog zes 

preken gevonden. Inmiddels is 10% (600 preken) vertaald. 

De preken spraken de mensen aan omdat Augustinus (1) een goede 

leraar was, (2) betrokken op de maatschappij en de kerkpolitiek en (3) 

een bevlogen verkondiger was van het Woord: hij kende de bijbel en 
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hij had wat te zeggen. Uit fragment 2 blijkt vooral dat hij een goede 

leraar was: 
We verlangen ernaar om God te zien. Maar hoe moeten we onze ogen dan 

richten? Als u over God zien, nadenkt, dan komt u misschien wel een of 

andere geweldig uitgestrekte grootheid in een menselijke gestalte voor ogen. 

U hebt een bepaalde massa in uw gedachte. En om daar de verschillende 

lichaamsdelen in te kunnen onderscheiden moet u die natuurlijk afbakenen 

en een vorm geven. U denkt dan in ieder geval aan lichaamsdelen. 

Maar waarom blijft u toch zo gefixeerd op God in de vorm van een 

menselijke gedaante? Als iemand anders God nog een halve meter langer 

maakt, wordt hij in uw gedachten dan een reus? Maar ík heb gelezen, ..., 

sputtert u tegen. Ja, ja, wél gelezen, maar níet begrepen. Maar goed, vertel 

me eens wat u hebt gelezen. Vragen van leerlingen mag je niet negeren, 

Domme vragen bestaan niet. Zeg maar wat u hebt gelezen. 

“De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank…” (Js 66,1) 

Inderdaad, ook ík heb dat gelezen. Wellicht denkt u van uzelf dat u beter 

bent dan ik, omdat u het niet alleen hebt gelezen, maar het ook gelooft? Ik 

kan u verzekeren, ook ík geloof wat daar staat. Laten we samen geloven.Wat 

zeg ik? Laten we samen zoeken. 

Goed, houd in gedachte wat u hebt gelezen en wat u gelooft: De hemel is 

mijn troon. Dat wil zeggen: mijn zetel, want het ouderwetse woord troon 

betekent in onze tijd zetel. En de aarde, staat er, is mijn voetenbank. Maar 

dan vraag ik u: Hebt u die andere woorden dan niet ook gelezen: “Wie heeft 

de hemel met de palm van zijn hand gemeten?” (Js 40,12) Ik heb de indruk 

dat u ze zeker gelezen hebt, want u herkent ze en u geeft toe dat u ze gelooft. 

We hebben beide uitspraken gelezen en beide uitspraken geloven we. 

Denk nu diep na en leg me dan eens uit. Dan bent ú bent mijn leraar en ík 

doe alsof ik een kleine jongen ben. Wilt u me dan alstublieft eens uitleggen of 

er iemand is die op de palm van zijn eigen hand kan zitten? (Sermo 53, 13 

Uit: Van aangezicht tot aangezicht) 

Augustinus was een goede leraar. Hij was opgeleid als magister en 

kon goed lezen, schrijven en woorden uitleggen (bijv. troon is zetel). 

Als grammaticus kon hij de opbouw en stijl van literaire teksten 

analyseren en relateren aan andere teksten (bijv. voetenbank en de 

palm van zijn hand, twee verschillende fragmenten uit Jesaja). En als 

retor had hij geleerd hoe hij een boodschap kon overbrengen en 

anderen ergens van overtuigen. Bijv. door gebruik van vraag-en-

antwoord als stijlfiguur. Het is hierbij niet altijd duidelijk of hijzelf 

een vraag stelt, of dat de vraag uit zijn publiek komt. 
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Augustinus was een goede predikant vanwege zijn maatschappelijke 

betrokkenheid. Tot zijn publiek behoorden welgestelden, de rijken uit 

Hippo, en de armen uit de dorpen daaromheen. In fragment 3 richt hij 

zich tot de rijken. 
RIJK EN ARM 

Luister, als de rijke en de arme allebei verzadigd zijn, is mijn vraag aan de 

rijke: ‘Kijk, dat dure eten komt in uw buik. En wat gebeurt ermee als het 

daar eenmaal is? Stel dat we luikjes in onze buik hadden, zou u zich dan niet 

schamen over al dat dure eten waarvan u verzadigd bent? De arme heeft 

honger, de rijke ook. De arme wil zijn honger stillen, de rijke ook. De arme 

stilt zijn honger met goedkoop eten, de rijke met duur. Of je je nu met 

goedkoop eten voedt, of met duur, de verzadiging is in allebei de gevallen 

gelijk. Je wilt hetzelfde doel bereiken, namelijk je honger stillen, dat willen 

arme en rijke allebei. Maar de een neemt de kortste weg, de ander kiest voor 

een omweg. Daar hoor ik u weer: Ja, maar… dure maaltijden die goed 

klaargemaakt zijn, smaken mij beter… U bent gewoon te kieskeurig, u weet 

niet half hoe lekker iets smaakt als je rammelt van de honger. 

Ik zeg dit niet om de rijken te dwingen de maaltijden en het voedsel van de 

armen tot zich te nemen. Nee, nee. Laat de rijken in hun zwakheid maar doen 

wat ze gewend zijn. Maar ze moeten het wel betreuren dat ze niet anders 

kunnen. Want als ze anders konden, zou dat natuurlijk veel beter zijn. Als 

een arme er niet trots op is dat hij een bedelaar is, waarom, rijke, bent u er 

dan wel trots op dat u zwak bent?Eet maar lekker, rijke, eet maar lekker 

duur. Dat bent u gewend, u kunt echt niet anders, toch? U wordt gewoon 

ziek als u dat niet doet. Van mij mag u. Eet maar, als is het nog zo 

overbodig. Maar zorg er dan wel voor dat u de armen geeft wat ze nodig 

hebben. Eet maar, al is het nog zo duur, maar geef de armen wel hun 

goedkope voedsel.(…)Geef aan de armen. Dat vraag ik u. Ik spoor u aan, ik 

spreek u vermanend toe, ik beveel het u. De reden dat ik het nodig vind om u 

zo toe te spreken broeders en zusters, wil ik u niet onthouden. Sinds ik hier 

woon, klampen de armen mij aan om u te vragen hun iets te geven. Ze 

vragen mij een beroep op u te doen. Als ze zien dat ze niets krijgen van u, 

dan denken ze dat ik me tevergeefs moe zit te maken bij u. Ook van mij 

verwachten de armen natuurlijk iets. Ik geef zoveel ik heb, ik geef wat ik kan. 

Ben ik hier de enig aangewezen persoon om hun nood te lenigen? Nee. Ik 

ben hun woordvoerder. U hebt het goed tot u door laten dringen, u hebt er 

volmondig mee ingestemd. Goddank. U hebt het zaad ontvangen, u reageert. 

Ik hoor u dat u mij lof toezwaait. Maar eerlijk gezegd, uw loftuitingen 

bezwaren mij nogal. Ze brengen me in een moeilijke positie. Ik zit daarmee. 

Ik beef ervan. Uw loftuitingen zijn de bladeren aan de bomen, broeders en 

zusters. Maar nu de vruchten nog.  (sermo 61, VATA). 
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Als katholieke bisschop had Augustinus te maken met de Donatisten. 

Volgens hen kon je alleen in de hemel komen als je zuiver en zonder 

zonden bent. Dus velen zijn uitgesloten. Augustinus leerde dat 

vergeving mogelijk is. Hij stelt zichzelf ter discussie en legt zijn leer 

naast die van de Donatisten. Zijn leer blijkt uit een preek over het 

Onze Vader en het vergeven van schulden (fragment 4): 
 Vergeef ons onze schuld zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

Ook bij deze bede hoef ik u niet uit te leggen dat we dit voor onszelf vragen 

We dringen erop aan dat onze schulden worden vergeven. We zijn namelijk 

allemaal schuldenaars, niet op het gebied van geld, maar op het gebied van 

de zonden. U dan ook? Hoor ik u vragen. En dan zeg ik: Ja, ook ik. Of wij 

heilige bisschoppen ook schuldenaars zijn? Ja, ook wij. Dat ik als meneer de 

bisschop niet zo laatdunkend over mezelf moet spreken? Dat doe ik ook niet. 

Ik zeg alleen waar het op staat. Ja, ook wij bisschoppen zijn schuldenaars 

net als jullie. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben dan bedriegen wij 

ons zelf en is de waarheid niet in ons. (…) 

Het ontbreekt ons allemaal namelijk niet aan mogelijkheden om te zondigen. 

Als we er behagen in scheppen om te kijken naar iets wat we beter niet 

kunnen zien, zondigen we. En wie kan zijn ogen in bedwang houden? We 

zeggen niet voor niets in één oogopslag… 

En wie van ons kan zijn ogen en oren in bedwang houden? Je ogen kan je 

nog sluiten als je wilt en dat kan heel snel. Maar je oren? Dan moet je eerst 

je handen omhoog doen en ze dan voor je oren doen. En als iemand je 

handen tegenhoudt, dan blijven ze openstaan. Je oren kun je niet afsluiten 

voor woorden die schandelijk zijn, woorden die vleien of bedriegen. Denkt u 

echt dat u niet zondigt als u iets hoort wat u beter niet kunt horen? En u 

hoort het tegelijkertijd zo graag! En dan onze messcherpe tong. Hoeveel 

zonde begaat die niet? Tot het domein van de tong behoort ten eerste een 

arsenaal aan krachttermen. En verder zegt onze tong nog heel wat meer 

nutteloze dingen die nergens op slaan. Goed, dat weten we. Laten we dan 

iets aannemen, laten we het volgende aannemen. Je handen, je handen doen 

geen kwaad. Je voeten, je voeten rennen niet op iets verkeerds af. Je ogen, je 

ogen richten zich niet op iets ongepasts. Je oren, je oren staan niet gretig 

open voor iets smadelijks. En je tong? Je tong houdt zich niet bezig met 

ongepaste dingen… Dan nog, is er iemand onder ons die zijn gedachten in 

bedwang kan houden? Geliefde broeders en zusters, als we bidden zijn we er 

zo vaak met onze gedachten niet bij, alsof we helemaal vergeten zijn voor 

wie we daar staan, of voor wie we neerliggen. Laten we dus elke dag, maar 

dan uit de grond van ons hart zeggen: Vergeef ons onze schuld zoals ook wij 

onze schuldenaars vergeven. 

Sermo 56 VATA 
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Als verkondiger wordt Augustinus geraakt door de liefde, de 

nederigheid en de zachtmoedigheid van Jezus, die leerde de naaste en 

God lief te hebben, met het oog op het vinden van geborgenheid in 

God. Augustinus zegt: we zijn allemaal zondaars, ik ook. 

In het 5e en laatste fragment komt naar voren dat Augustinus een 

goede leraar is, betrokken bij maatschappij en kerkpolitiek, en een 

groot verkondiger en trooster van mensen. 
Christus zegt: “Mijn last is licht.”  Als u Hem dat hoort zeggen, moet u niet 

direct denken aan wat de martelaren hier op aarde hebben moeten 

doorstaan en bij uzelf zeggen: Hoe kan Christus’ last nu licht zijn? Er zijn 

mannen geweest die hun geloof in hem beleden en kijk eens hoe afschuwelijk 

ze hebben moeten lijden! Ja, mannen en jongens hebben hem beleden. EN 

vrouwen, en meisjes. Het sterke geslacht en het zwakke geslacht, ze hebben 

hem beleden. Oud en jong, allemaal zijn ze waardig bevonden om Hem te 

belijden en de martelarenkrans te ontvangen. Ik voor mij denk dat het hun 

geen moeite heeft gekost. Waarom niet? Omdat ze alles in liefde hebben 

gedragen.En dat is de last die Christus op onze rug wil leggen: Liefde. 

Liefde, liefde en nog eens liefde. 

Door de liefde zal wat voorheen haast niet te doen was, u gemakkelijk 

vallen. Door de liefde zal dat waar u zwaar aan tilde, licht worden. En deze 

last zal u niet aan de grond houden, hij zal u verheffen. U zult vleugels 

krijgen. Blijf er om roepen, zolang u ze nog niet hebt. Roep Hem aan die in 

de Psalm zingt: “Had ik maar vleugels als een dui...” - nee, niet als een 

duivel, maar als een duif – … dan kon ik wegvliegen. En vraagt u zich af: 

waarom wegvliegen? Om rust te vinden. Neem deze last, deze vleugels op u 

en verzorg ze goed. Moge uw vleugels zo groot worden dat u ermee kunt 

vliegen. 

De ene vleugel is: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand. Maar met één vleugel kunt u niet 

vliegen. Moge de andere vleugel ernaast komen: U zult uw naaste liefhebben 

als uzelf. 

Als u namelijk uw broeder of zuster, die u zien kunt, niet liefheeft, hoe kunt u 

God, die u niet zien kunt, dan wel liefhebben? Met twee vleugels kunt u 

vliegen, kunt u uw begeerte naar het aardse loslaten en uw liefde op het 

hemelse richten. Als u zich op die twee vleugels verheft, zal dat op den duur 

ook uw lichaam meevoeren. Denk niet dat het u zwaar zal vallen om veren 

en pluimen te verwerven. U kunt namelijk een bonte verzameling aan hoe dat 

te doen, voorschiften over de liefde in de heilige Schrift vinden. 

En daarmee kunnen ik en u aan de gang. 

Sermo 68 VATA 
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Het is een preek voor martelaren, voor mannen en vrouwen die lijden, 

die in liefde al hun lasten en lijden dragen. Met je vleugels kun je 

wegvliegen om rust te vinden. Daarvoor heb je beide vleugels nodig! 

Het woord ‘hoop’ vormt bij Augustinus vaak de verbinding tussen 

beide vleugels. 

Vervolgens laat Anke ons in groepjes de 

preek over Martha en Maria bespreken 

(preek 104 over Lc 10, 38-42). Haar advies 

voor het lezen van preken en andere 

teksten: lees hardop of lees in stilte alsof je 

hardop leest, en ‘lees met je hart, laat de 

tekst door je heen gaan’. 

Typerend voor Augustinus is dat hij heel 

vaak qua tekst en thema ‘met de deur in 

huis valt’. Zo ook in deze preek. in de preek komt Jezus bij Martha en 

Maria in huis. Voor Augustinus is ‘huis’ vaak het beeld van de ziel. 

Augustinus komt bij ons op bezoek; wie treft hij daar aan?  

We krijgen o.a. de vraag mee uit te vinden hoe Augustinus als retor te 

werk gaat, en hoe de structuur van de preek is. In de nabespreking 

komt o.a. naar voren dat Augustinus zich zowel in Martha als in Maria 

inleeft, en dat hij beiden recht doet. 

Julia van Wel, familia Boskapel 

Na de lezing was er gezellig samen eten, vergaderen,  

snuffelen in de ‘uitverkoop’ van boeken en een viering  
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KAPITTEL 2010 
Een mooie internationale viering met 

Spaanse en Indonesische teksten,  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  een ‘nieuwe’ provinciaal,  

geloften van de fraterniteit en beloften van de familialeden.  
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en natuurlijk         Het speldje! 

 

STUDIEDAGEN 
Studiedag Heverlee 

De jaarlijkse studie-en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op 

zaterdag 25 september 2010, van 9u45 tot 16u30 in en rond ons 

eigen Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee.  

Het thema van deze dag is:  

Dienaars voor elkaar, Augustinus als pastor  
Drie sprekers zullen gestalte geven aan dit thema: Prof. Mathijs 

Lamberigts, (K.U. Leuven en directeur van het A.H.I.) zal spreken 

over de zorg voor de gemeenschap bij Augustinus. Kardinaal Godfried 

Danneels zal het thema 'christelijke zorg' vanuit deze tijd verkennen. 

Dr. Ria Grommen zal het thema belichten vanuit haar eigen veld van 

expertise. De Augustinusdag staat open voor iedereen die 

geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en 

zijn invloed op latere tijden. Kostprijs van deze studiedag is € 30,00, 

inclusief koffie, warm middagmaal en het boekje met teksten van dit 

jaar. Het is mogelijk extra exemplaren aan te kopen op de dag zelf, 

evenals boekjes van voorgaande jaren.  

Agenda van de dag:  

10.00 : Verwelkoming  

10.10 : Prof. Mathijs Lamberigts  

11.00: Godfried Kardinaal Danneels  

11.45: Pauze, boekenstand 

12u45: Maaltijd  

14.25: Begin van middagprogramma  

14.30 : Dr. Ria Grommen  

15.15: Einde van de laatste lezing  

15.30: Begin eucharistieviering  

16.30: Verwacht einde van studiedag  

Uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 15 september 2010. 

Opgelet: we kunnen geen onbeperkt aantal mensen ontvangen. Tijdig 
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inschrijven dus! U kunt zich inschrijven :  

• door een e-mail te sturen met uw naam, adres en aantal 

deelnemers naar augustiniana@augustijnen.be  

• via www.augustiniana.be, door te klikken op het bericht over de 

Augustinusdag en het online formuliertje in te vullen  

Wij hopen van harte U op 25 september te mogen begroeten. Een 

augustijnse groet namens de werkgroep Augustinusdag!  

 

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. 

 

VERDER NIEUWS 
Een introductiecursus op de filosofie van Augustinus (354 – 430) 

Geschreven door Peter de Wind, filosoof en 

docent aan de Open Universiteit.  

 

Vanwaar deze cursus? 

De werkgroep Vorming 

van de F.A.N,  

bestaande uit  Paul 

Clement, Peter de Wind 

en Karel Peijnenborg 

heeft zich ingezet om te 

komen tot een cursus die de basisstructuur van 

Augustinus’ denken weergeeft. Filosofisch, 

theologisch en spiritueel. Het is een 

systematische kennismaking met een aantal 

kerngedachten van Augustinus. In deze opzet 

ligt de nadruk op zelfstudie. Daarbij nodigt het 

uit om er in de studiegroepen mee aan de slag te 

gaan. In deze introductiecursus volgt u in 3 leereenheden de 

ontwikkelingsgang van Augustinus’ gedachtegoed. 

AUGUSTINUS’ ZOEKTOCHT 

NAAR EEN 

WAARACHTIG LEVEN 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Cursus voor Familia 

Augustiana Nederland 

 

Peter de Wind 
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Het 1e hoofdstuk heeft als leerkern de theologisch wijsgerige vraag 

naar het begrip waarheid. Het 2e hoofdstuk laat het proces van 

verinnerlijking zien als geestelijke oefening om tot waarheid te 

komen. Het 3e hoofdstuk behandelt Augustinus’ visie op goed en 

kwaad. Als resultaat van de  verinnerlijking om tot waarheid te 

komen, toont zich hier de christelijk positieve grondhouding van 

Augustinus ten opzichte van de zintuiglijke wereld, de schepping. 

Een lezersreactie. 

Met stijgend studieplezier heb ik deze cursus doorgewerkt. In de drie 

grote thema’s zijn de bewegingen van Augustinus’ denkwereld 

dichterbij gebracht. Ook voor wie al wat langer ervaring heeft met het 

lezen van Augustinus’ teksten blijft deze cursus boeiend door de 

verhelderende diepgang die Peter de Wind eraan geeft. Wat daarbij 

vooral plezierig is zijn de vele sleutelteksten die hij selecteerde uit het 

enorme oeuvre van Augustinus, om aan de hand daarvan aan de lezer 

vragen te stellen. Het is verrassend om te ontdekken hoe die vragen 

stimuleren om zelf na te denken. Hetzij stil voor jezelf, hetzij in 

uitwisseling met anderen. Maar,….kom je er niet uit, dan wordt een 

antwoord je gelukkig niet onthouden. En dát kan dan weer aanleiding 

geven tot doordenken. Menig moment van zelfreflectie bloeit op als je 

zo bezig bent. Eens te meer dringt het daarbij tot je door hoe het 

Augustinus steeds te doen is om het brengen van een liefdevolle 

boodschap: Hij wil zijn toehoorders en zijn lezers het wezen van het 

leven helpen ontdekken. Hij wil daartoe mensen helpen hun vrije wil 

in ogenschouw te nemen, en zodanig te ontwikkelen dat ze zich steeds 

beter bewust kunnen gaan worden van het beste van hun ziel met de 

schoonheid en het goede van geest en lichaam, zoals die in 

wisselwerking zijn met elkaar en met de onbegrensbare waarheid van 

God in heel Zijn schepping. In de ups en downs van dit 

opvoedingsproces helpt het – en Augustinus herinnert je daar dan ook 

steeds aan – om oren en ogen open te houden voor de onuitputtelijke 

liefde van God die in alles, overal betrokken aanwezig is.  

Ik hoop dat deze cursus zijn weg gaat vinden in de leeskringen, in 

studiegroepen, en op studiedagen, waar aan verdere verdieping en 

inspiratie kan worden gewerkt. Het is een feest voor hoofd en hart om 

er mee bezig te zijn! 

                                                                                Charlotte Weiland 
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STICHTING OSA NL 

Beste mede-familialeden, er is alweer een tijdje verstreken sinds ons 

laatste bericht over de NGO. In die tijd hebben wij zeker niet stil 

gezeten! Begin april is de ‘Stichting OSA International NL’ formeel 

opgericht en geregistreerd en zijn de eerste giften en donaties 

binnengekomen. Ook hebben we een zogenoemde ‘Anbi’ status 

aangevraagd bij de Belastingdienst, zodat giften onder voorwaarden 

fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Hierdoor kunnen we eindelijk aan de 

slag met het heel concreet bieden van hulp aan mensen aan de 

uiteinden van het brede Augustijnse netwerk.  

We zijn nu met de volgende concrete projecten bezig: 

- Wij zijn gestart met een project ter financiering van het schoolgeld 

van kinderen van arme weduwen in Papua Nieuw Guinea. Hiervoor 

is een deel van een startsubsidie van € 2.000 vrijgemaakt. Dit 

project wordt lokaal gecoördineerd door een augustijnse pater, Ton 

Tromp.  

- We zetten er nu op in om via donaties en een eventuele 

verdubbeling van die donaties door de Nederlandse overheid de 

weduwen zelf een bijdrage te verschaffen in het opzetten van 

handeltjes waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen gaan 

voorzien en een bescheiden materiële zekerheid en zelfstandigheid 

voor zichzelf kunnen scheppen. Alleen al in de kringen rond Ton 

Tromp zijn talloze vrouwen die jong weduwe zijn geworden en niet 

in het levensonderhoud van zichzelf en hun kinderen kunnen 

voorzien. Voor dit project is dus nog veel geld nodig! 

- Daarnaast zijn we bezig met een project voor gehandicapte 

bewoners van een sloppenwijk in Salvador, Brazilië. We gaan een 

aanvraag doen bij MIVA om een soort jeep te regelen zodat de 

hulpverleners die mensen niet meer met particulier vervoer van en 

naar hun dagelijkse bezigheden hoeven te brengen. Dit is een 

project dat we hebben gekregen via de Zwartzusters in Brugge.  

Wij zijn nog een kleine stichting met drie bestuursleden (zie onder) en 

hebben aan deze drie projecten momenteel onze handen best vol. 

Desondanks houden we een open blik voor andere projecten en 

doelen, onder andere nog meer projecten in Papua Nieuw-Guinea, in 

Bolivia en in Vietnam. U begrijpt dat onze ambities hoog zijn en wij 

kunnen u verzekeren dat er aan potentiële projecten (helaas…) geen 

enkel gebrek is.  
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Wij kunnen onze ambitie om al die mensen te helpen natuurlijk alleen 

waarmaken als we daarvoor voldoende financiële middelen hebben. 

De eerste donaties zijn gelukkig al binnen, maar we kunnen meer 

middelen bijzonder goed gebruiken, en we hopen natuurlijk uit de 

groep waaruit de Stichting voortkomt de nodige steun te ontvangen! 

Wilt u financieel  bijdragen aan dit initiatief? (En wij hopen natuurlijk 

op een enthousiast en breed gedragen JA), dan kunt u zich bij ons 

aanmelden als donateur. Indien u daar belangstelling voor heeft, kunt 

u een e-mail sturen naar het adres info@osainternational.nl.  

Uiteraard zijn wij ook altijd blij met een eenmalige gift.  

Het bankrekeningnummer is: 12.66.22.477  

(Rabobank, t.n.v. Stichting OSA NL te Eindhoven).  

Namens de Stichting OSA NL: Wim Sleddens (voorzitter), Jan 

Martijn van der Werf (penningmeester), Jonas van de Wiel (secretaris) 

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) 

 

mailto:info@osainternational.nl
http://www.augustijnen.nl/
http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/
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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 
  


