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Inleiding:
voor u ligt het drieënveertigste nummer van Open Vensters. De foto’s
van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de rondzendbrief
op site van de FAN. Twee redactieleden hebben aangeven hun
redactiewerk voor Open Vensters te beëindigen. We waren blij met
hun bijdragen.
Het beeld op deze pagina is een detail opname van het grafmonument
in Mariënhage, Eindhoven, gemaakt door de onlangs overleden
augustijn Thomas Rhodr.
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus
tegenkomt, maakt u ons erg blij met een foto hiervan!
Veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.
Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ..
Denk er niet gering over dat wij leden zijn
van het lichaam van Hem,
waarvan ook de heiligen ledematen zijn,
terwijl wij toch niet met hen op een lijn gesteld kunnen worden.
Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt,
lijden alle andere mee;
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt,
delen alle andere in die vreugde."
Eer zij het hoofd, dat zorg draagt
voor de handen bovenaan
en de voeten onderaan het lichaam!
Hij alleen heeft zijn leven voor ons gegeven.
De martelaren hebben Hem nagevolgd:
ook zij hebben hun leven gegeven voor hun broeders en zusters.
En om die rijke oogst aan volkeren als graan te laten groeien,
hebben zij de aarde met hun bloed besproeid.
Ook wij zijn dus de vrucht van hun arbeid.
Wij hebben bewondering voor hen,
zij hebben medelijden met ons.
Wij danken hen, zij bidden voor ons.
Zij hebben hun lichamen als mantels op de grond uitgespreid
toen het ezelsveulen met de Heer op zijn rug
naar Jeruzalem werd geleid.
Wij hebben, als sneden wij takken van de bomen,
hymnen en lofzangen uit de Heilige Schrift geplukt
die wij tot aller vreugde ten gehore kunnen brengen.'
Toch gehoorzamen wij allen dezelfde Heer,
volgen dezelfde meester,
vergezellen dezelfde vorst,
onderwerpen ons aan hetzelfde hoofd.
We gaan op weg naar hetzelfde Jeruzalem,
we streven naar dezelfde liefde
en omarmen dezelfde eenheid.
Uit: Augustinus, de goede geur van Christus pag 123
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BOEKBESPREKING:
Leven in hoop
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap
als predikant gediend. Van heinde en verre
kwamen mensen naar de kerk om zelf de
woorden van de befaamde bisschop te
beluisteren of zijn preken in opdracht aan
anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer
zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.
Voor deze bundel werden zeventien preken
vertaald van de sermones de scripturis. In deze
groep preken staat de behandeling van een
bijbeltekst centraal. Dit boek bevat alle bewaard gebleven preken van
Augustinus over fragmenten uit Paulus' brieven aan de christenen in
Rome en in Korinte. Vooral de eerste reeks preken over Romeinen 78, die Augustinus in Carthago moest houden, heeft hem veel
hoofdbrekens gekost en de luisteraars waarschijnlijk ook. De preken
dateren uit de jaren van de zogeheten eerste pelagiaanse controverse.
De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van
twee preken werden de grondteksten pas ongeveer twintig jaar geleden
teruggevonden. Op één uitzondering na verschijnt in dit boek van alle
preken de eerste Nederlandse vertaling. Hoe moeilijk sommige preken
uit deze reeks ook zijn, Augustinus valt in deze preken te leren kennen
als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijd pastor en
een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de
rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te
maken: zijn preken sprankelen van leven geloof, diepe wijsheid en
pastorale zorg.
Deze bundel kreeg de titel Leven in hoop, ontleend aan sermo 157 en
gebaseerd op Romeinen 8,24. Paulus hoopt er op dat aan ons zwoegen
en zuchten op aarde ooit een einde komt, wanneer wij tot kinderen van
God zijn gebaard. Tot zolang zucht en lijdt de hele schepping nog
altijd als in barensweeën (Rom 8,22-23). Dat gold voor Augustinus als
gastpredikant in Carthago in alle ijver om zijn luisteraars en latere
lezers gevoelig te maken voor degene die onze hoop ooit zal
vervullen: we mogen er volledig op vertrouwen dat Christus woord
houdt.
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Leven in hoop [sermones de scripturis 151-162B] / Aurelius
Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke
Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen.
Budel: Damon, 2011. 254 p. ISBN: 978 94 6036025 1. € 32,90

FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM
In april zijn we gestart met het cursusboek van Peter de Wind.
Vervolgens hebben we in mei nog een bijeenkomst gehad en
- vanwege diverse vakanties en persoonlijke omstandigheden –
komen we nu eerst weer eind juli bij elkaar. Omdat onze groep vrij
klein is, willen we er voor zorgen dat allen bij onze ontmoetingen
aanwezig kunnen zijn.
Onze ervaring met de inhoud van het cursusboek is inmiddels dat
het aanleiding geeft tot indringende gesprekken.
Tijdens de reis van mij en mijn vrouw door Australië de afgelopen
winter hebben we op diverse plaatsen herinneringen aan Augustinus
ontdekt. Het is interessant te zien welke invloed de Augustijnen ook
in het verre Oosten hebben gehad voor de verbreiding van het
christelijk geloof. Ik zal proberen voor de volgende O.V. iets hierover
aan het papier toe te vertrouwen.
Hans Simis
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
De verbouwing van de Boskapel komt steeds dichterbij. De oproep
om je spullen (zolang) mee te nemen heeft al geklonken en de weinige
spulletjes die we als groep in de Boskapel hebben liggen zijn al in
veiligheid gebracht. De laatste zondag van juni zijn officieel de laatste
zondagvieringen. Dat betekent voor ons katholieke Boskapellers dat
wij tijdelijk “meekerken” met de Pauluskerk, waar ook Joost
Koopmans zal voorgaan. In verband met de verbouwing (en de
vakantie) staken we de meditatieve vieringen op de woensdagavond
zolang, dus in elk geval van 29 juni tot en met augustus. Weliswaar
wordt de Mariakapel niet verbouwd, maar daar wordt allerlei spul
ondergebracht dat anders in de weg zou staan.
De afgelopen keer waren we te gast bij Margrit, die heerlijk had
gekookt. Qua geestelijk voedsel smaakt de cursus van Peter de Wind
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ook nog steeds uitstekend. De discussies zijn geanimeerd en we
vorderen goed.
De geheimzinnigheid rond de voorbereiding van ons uitstapje op 25
juni duurt onverminderd voort.
Karel Peijnenborg
FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
Ja, het mag wel eens uitgesproken worden, dat wij als FAN in
Lindenholt, toch erg bevoordeeld zijn met Wim in ons midden. We
lezen en praten over de belijdenissen van Augustinus, met iemand in
ons midden, die iedere zin, ieder woord, gewikt en gewogen heeft.
Hij wijst ons ook op passages, die in andere boeken terugkeren of
versterkt worden. Het leven en denken van Augustinus wordt
voelbaar, gaat leven, heel menselijk zoals wij het ook in onze tijd
beleven. Maar Augustinus heeft daarbij een intense Godsbeleving.
Het is niet alleen het samen lezen dat onze Augustijnse band versterkt.
We krijgen ook geregeld jonge augustijnen op bezoek. Deze studeren
een paar jaar in Rome en komen voor even naar Nederland. Ze
bezoeken Wim en die brengt hen mee naar Lindenholt. Soms gaan ze
mee voor in de viering. Dan gaat het dankgebed in het Spaans of
Engels. Bij de koffie na de viering worden er nieuwe contacten
gelegd. Ze komen uit Mexico, Bolivia, Papua, Peru,of Spanje….
Zo’n bezoek is een
verrijking, zowel voor
hen als voor ons. Het is
heel goed om te horen
waar zij mee bezig zijn,
hoe hun leven eruit ziet
in hun thuisland.
Zo hebben we ook Lode
Caes en zijn vrouw Rita
op bezoek gehad. Ze
logeerden bij Wim voor
een tweedaags bezoek
aan Nijmegen. Eén avond daarvan hebben we samen met hen in
Lindenholt doorgebracht. Wij spraken over ons doen en laten hier en
zij vertelden over hun parochies in België (Ieper). Over hun plannen
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om de spiritualiteit van Augustinus beter te leren kennen en door te
geven.
Er is ook een uitnodiging van hen voor een tegenbezoek.
Het is duidelijk, Wim, we kunnen voorlopig nog niet zonder jou.
We wensen dat je nog vele jaren in goede gezondheid, in ons midden
blijft. Ook ter meerdere glorie van de FAN.
Truus Bartels
WERKHOVEN
De redactie van het blad van de WHG: de Berichten heeft besloten dit
hele kalenderjaar op de cover een tekst en afbeelding van Augustinus
af te drukken. Ik ben daar erg blij mee want ik vind het belangrijk dat
Augustinus en zijn gedachtegoed in de WHG zichtbaar blijven. En dit
draagt daar zeker aan bij. Het is overigens nog niet zo eenvoudig om
teksten van de juiste lengte te vinden maar gelukkig helpt Wim
Sleddens me erbij. Ook het zoeken van een afbeelding is niet zo
gemakkelijk als het lijkt maar ik kom veel interessante dingen tegen.
De interesse voor Augustinus blijkt ook uit het aantal trouwe
deelnemers aan de Augustinus leeskring. Het afgelopen jaar lazen we
onder begeleiding van Bob Bodaar de Belijdenissen. Komend seizoen
gaan we daarmee verder. We zijn nog steeds enthousiast en soms ook
verbaasd over de leesbaarheid en toegankelijkheid van deze teksten
die toch zo lang geleden neergeschreven zijn. En de herkenbaarheid
verrast ons steeds weer.
Hedy de Groot
Aan de abonnees van Open Vensters:
Voor wie nog niet betaald heeft:
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2011 ad € 10
s.v.p. zo snel mogelijk overmaken, op girorekening
310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond onder vermelding
van ‘abonnement Open Vensters 2011’.
Penningmeester FAN
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AUGUSTIJNSE HEILIGEN EN ZALIGEN
De Zalige Juliana van Cornillon
(Retinne, 1192 - Fosses-la-Ville , 5
april 1258) kwam al in 1197 in het
klooster van Mont Cornillon en
legde in 1207 de geloften af als
augustines. Zij werd priorin in
1230, maar werd vanwege haar
strengheid twee maal verdreven
door haar medezusters.
Na de tweede keer, in 1248, trok zij
zich terug als kluizenaar in de abdij
van Fosses-la-Ville. Juliana had
sinds 1209 visioenen. Het is onder
haar impuls dat het feest van
Sacramentsdag werd ingevoerd.
Zij werd in 1869 zalig verklaard.
Haar feestdag is op 5 april of 6 april
en in onder andere de Vlaamse
bisdommen op 7 april.
Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire
feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf circa 1246, waar
Juliana zich had beijverd voor de verering van het Heilig Sacrament.
Vanaf 1252 blijkt het in diverse (West-) Duitse gebieden al een
verplichte feestdag te zijn.
In 1264, met de publicatie van de bul Transiturus de hoc mundo,
bepaalde Paus Urbanus IV, ooit als aartsdiaken werkzaam in Luik, dat
deze feestdag door de hele Latijnse Kerk gevierd moest worden.
Clemens V bevestigde officieel de erkenning van dit feest door de
publicatie van de bul In Domine (oktober 1311 - mei 1312), eveneens
opgenomen in de Clementinae. Het feest won van toen af aan
populariteit en zou in de vijftiende eeuw tot één van de populairste
kerkelijke feesten uitgroeien. In 2014 wordt het 750-jarig bestaan van
Sacramentsdag in Breda herdacht.
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AUGUSTINUSFEEST
Het Augustinusfeest wordt op zaterdag 27 augustus gevierd, omdat dit
jaar 28 augustus op zondag valt (redactie).
AUGUSTINUSFEEST
Op zaterdag 27 augustus vieren we in Mariënhage samen met de leden
van de Familia Augustiniana en de Fraterniteit ons Augustinusfeest.
Dagindeling:
10.00 uur
10.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
15.30 uur

16.00 uur
17.00 uur
17.30 uur

inloop
Augustinuslezing door mw. Anke Tigchelaar
middaggebed
lunch
o.a. gelegenheid tot ontmoeting en bijpraten
Presentatie van een nieuwe vertaling van Augustinus’
preken over de brieven aan de Romeinen en de
Korintiërs
Titel: Leven in hoop
Eucharistieviering
Apéritif
Diner

Geef je alsjeblieft vóór 20 augustus op bij het Provincialaat
Dat is beslist nodig in verband met de catering!

STUDIEDAGEN
Landelijke ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch
Instituut, zaterdag 24 september 2011
Beste vrienden,
Onze 26e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag
24 september 2010, van 9u45 tot 16u30 in en rond ons eigen Instituut,
in de Pakenstraat 65 3001 Heverlee
Het thema van deze dag is:
AUGUSTINUS — MINNAAR VAN SCHOONHEID
Drie sprekers zullen gestalte geven aan dit thema:
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Wim Sleddens osa: Houden wij van iets anders dan van wat mooi is?
(Conf. IV,23),
Pierre-Paul Walraet, osc: Laat heb u liefgekregen, o schoonheid
en Prof. Jan Christiaens belicht schoonheid vanuit de muziekleer:
Onmisbaar, maar niet ongevaarlijk. Augustinus en Bernardus over
muziek als weg naar God.
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. Uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 14
september 2011. U kunt zich inschrijven :
• door het inschrijvingsstrookje volledig ingevuld terug te sturen naar
Anneke Goovaerts, Pakenstraat 65, 3001 Heverlee
•door een e-mail te sturen met uw naam, adres en aantal deelnemers
naar agoovaerts@augustiniana.be
rekening 422-0084531-09
IBAN-code BE52 4220 0845 3109 en SWIFT-code KREDBEBB van:
AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001 Leuven, mét de vermelding:
Studiedag 25/09/10. Zonder deze vermelding vinden wij uw
inschrijving niet terug - de betaling geldt als definitieve inschrijving.
Wij hopen van harte U op 24 september te mogen begroeten. Een
augustijnse groet van de werkgroep Augustinusdag!
Bernard Bruning, augustijn, Anthony Dupont, medewerker AHI
Anneke Goovaerts, medewerkster AHI, Kristina Van Wonterghem,
kanunnikes. v.h. H. Graf, Emmy Vermeulen, ursuline
Pierre-Paul Walraet, kruisheer

AUGUSTIJNSE BEWEGING:
Vijfde bezinnings- en ontmoetingsdag op zaterdag 8 oktober 2011.
Thema: De spiritualiteit achter de leefregel van Augustinus.
Nadere informatie over opzet en inschrijving
zijn omstreeks 15 augustus bekend
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TERUGKIJKEN
Lezing Rein Vaanhold
ontmoetingsdag FAN op 13 november 2010
Rein is prior van de Kruisheren in Uden. De FAN
heeft hem gevraagd om een lezing over ‘9/11: waar
zijn we nu?’ De aanslag van 11 september 2001 op
de Twin Towers in New York betekent voor velen een keerpunt in de
geschiedenis. Wat betekent deze dag voor Rein?
Rein vertelt dat hij op die dag in Rome was, en dat er in zijn leven
andere gebeurtenissen zijn geweest die méér
impact hebben gehad op zijn (geloofs)leven.
Daarover wil hij vertellen en zó een bijdrage
leveren aan het z.g. Derde Testament.
Schokkend was zijn ervaring in Brazilië toen
gemaskerde overvallers de zaal binnenvielen
waarin medebroeders met hem
samengekomen waren. Op dat moment vielen
alle zekerheden weg. Zouden ze het er levend
vanaf brengen?
In 1970 was er ook zo’n moment. De
Kruisheren verkeerden in een crisis, de tegenstellingen waren enorm.
Welke koers moest er gevaren worden, progressief, conservatief, en
naar buiten toe open of meer gesloten? Prof. van de Berg en zijn staf
werden om hulp gevraagd. Hun advies was: Als u een bedrijf zou zijn,
dan adviseren wij u onmiddellijk te sluiten. Uw polarisatie is zeer
explosief, maar uw leven drijft op geloven. Probeer elkaar te vinden
op het gebied van geloof en spiritualiteit en besef dat er meerdere
vormen van er zijn Kruisheer-identiteit bestaan. We namen een bocht
in onze geschiedenis: uniformiteit werd pluriformiteit op basis van
eenheid van hart en geest. Toen kwam de Regel van Augustinus weer
tot leven. Hoe kon ‘eenheid van hart en geest’ opnieuw worden
bereikt? Hoe kon men elkaar vinden in elkaars innerlijk? Hoe kon de
regel ‘ieder moet krijgen wat hij nodig heeft’ binnen de gemeenschap
gestalte krijgen? Samen probeerde men -en uiteindelijk met succesdie eenheid van innerlijkheid, broederschap, van elkaar verdragen en
accepteren, zich eigen te maken.
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Dit op alle niveaus streven naar eenheid met respect voor ieders
eigenheid, had ook zijn weerslag op de omgang met andere
godsdiensten, m.n. de Islam, die men o.a. in Indonesië tegenkwam.
Men stond meer open voor dialoog en acceptatie en bleef gericht op
een wij-beleving. Het gaat om een eenheid van hart en geest, en om
een emotioneel geraakt zijn in de eigen persoon.
Toen Rein tot overste gekozen werd, kreeg hij de raad mee: blijf
jezelf, je wordt gewaardeerd om de persoon die je bent, om de gaven
en talenten die jij hebt. Men vond dat in het te kiezen bestuur alle
stromingen die eens verdeeldheid brachten, vertegenwoordigd
moesten zijn. Daarom schreef ieder op wie voor hem ‘de echte
kruisheer was’, wie zich de spiritualiteit van Augustinus zich het best
eigen had gemaakt. Zo werd het bestuur gekozen dat bestond uit 13
leden van wie er 4 broeder en 9 priester waren.
Ieder probeert nu meer in stilte, contemplatief, zich de spiritualiteit
van Augustinus eigen te maken. Men probeert elkaar ‘in de diepte’ te
vinden. Discussies hebben plaatsgemaakt voor ‘uitwisseling’.
Ook in onze tijd zijn velen in de kerk op zoek naar nieuwe inspiratie.
Het advies van Rein is: wees authentiek, spreek en handel vanuit
jezelf. Geef woorden aan je eigen geloven. Deel je woorden en
belevingen met anderen. En wat je zegt, beleef dat ook. Richt je leven
ruim in, en lever niet je persoon in voor de gemeenschap.
Op dit moment hebben de Kruisheren in Uden geen eigen klooster
meer, en hun gemiddelde leeftijd is 86 jaar. Velen van hen hebben hun
leven lang in Brazilië gewoond. Er worden verhalen en ervaringen
uitgewisseld. De eenheid van hart en geest groeit.
Door de omstandigheden gedwongen zijn zij afzonderlijk in
appartementen gaan wonen, maar blijft het verlangen naar samen
dingen doen, zoals samen bidden, eten en geloofsgesprekken voeren.
Zestien Kruisheren willen de gemeenschap voortzetten; zij kiezen
voor de ontmoeting, betrokkenheid, relaties en verantwoordelijkheid
voor elkaar. Voor hen ligt het hoogste gezag bij de gemeenschap, die
beslist over de te volgen koers en de in te vullen leiding. Dit in
tegenstelling tot onze Kerk bij wie het hoogste gezag bij één persoon
ligt, de paus.
Binnen een gemeenschap kun je van een ‘ik’ een ‘wij’-mens worden.
Het gaat erom ‘in God’ één te worden van hart en geest. Je bent samen
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onderweg om ‘in God’ te komen. Daarbij gaat het ook om ieders
persoonlijke relatie met God.
Tien jaar geleden kwam deze relatie weer centraal in het leven van
Rein Vaanholt. Dit als gevolg van de begeleiding bij de verwerking
van zijn concentratiekampervaringen. Rein die probleemloos vele
jaren priester en 18 jaar Provinciaal van de Kruisheren was, had nu
therapie nodig. De psalmen 22 en 23 spraken hem aan. Vanuit ‘het dal
van de dood’ tot God schreeuwen ‘ik ben een worm’ maar ook ‘Jij
bent mijn herder’. Voor de priester Rein was de beleving van de
relatie met God, tot dan toe minder diep geweest. Maar nu werd, naast
het ‘wij-samen’ ook ‘ik en God’ een levenskenmerk en ‘vlees en
bloed’ van de mens Rein Vaanhold. Het ‘spreken over spiritualiteit’
van de voorgaande jaren werd nu meer een ‘tot jezelf komen’.
Ook in de ander mag je God zien. Iedereen ‘heeft iets’, in eenieder
‘schuilt een schat’. Dat geldt in onze cultuur en ook voor andere
continenten. In het wapen van de Kruisheren
komt de leeuw voor, bekend in West Europa.
De Kruisheren verspreidden zich over de VS,
Zuid Amerika, Kongo en Indonesië, en aan het
wapen werden vijf sterren toegevoegd die staan
voor de vijf continenten, met daaronder de zon
die opkomt vanuit het zuiden.
De Kruisheren stellen zich gastvrij op en willen
graag ‘van ieder als persoon’ iets horen. Ze gaan een boek over
gastvrijheid uitgeven en stellen zich daarbij de vraag ‘wie is bij wie te
gast?’.
Vriendschap is ook voor Augustinus belangrijk. Paul van Geest pleit
ervoor dat vriendelijkheid tot echte vriendschap kan worden. Vanuit
wetenschappelijke kennis over Augustinus, kun je dichter bij hemzelf
komen en hem ook in een levende gemeenschap binnenbrengen.
Iedereen kan worden geraakt door Franciscus, door Augustinus en
andere grote spirituele leiders.
Als mens sterf je niet, maar je gaat op in God. Naar Hem ga je toe!
Voor Rein is het ‘wij samen’ ‘in God’ de kern van zijn leven
geworden. Hiervoor wil de gemeenschap van de Kruisheren in Uden
mensen warm maken. Zij willen ‘de traditie doorgeven opdat anderen
zich deze eigen kunnen maken’. Zij hopen dat hun gemeenschap
vanuit de spiritualiteit van Augustinus, een plek wordt waar
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verschillende groepen samen, elkaar zoekend, ontmoetend en
luisterend naar elkaars verhaal, bijeen komen. Voor Rein staat niet de
geïnstitutionaliseerde kerk voorop, maar de kerk als beweging die iets
te bieden heeft aan haar omgeving en aan de samenleving.
Dit is het verhaal van Rein dat hij vanuit de spiritualiteit van
Augustinus heeft verteld. Het is zijn bijdrage aan het Derde
Testament.
Julia van Wel
TERUGKIJKEN : DE FANDAG 26 MAART 2011We mogen (weer)
terugkijken op een
mooie, inspirerende
FAN dag.
Het was de eerste keer
dat we in Amsterdam bij elkaar kwamen.
Dankzij de duidelijke routebeschrijving
had iedereen de ontmoetingsplaats goed
kunnen
vinden.
Een boeiende lezing van Desiree de
Rooij over de Platoonse wortels
van Augustinus was behoorlijk
stevige kost, maar uiterst boeiend.
We hopen u binnenkort de tekst van
de lezing te kunnen geven.
Uit de FAN-vergadering van 26 maart 2011
OSA International NL
Bij de stichting zijn verschillende aanvragen voor
projecten binnengekomen. Om te starten is gekozen
voor het weduwenproject in het Indonesische
gedeelte van Papua Nieuw Guinea. Om een
substantiële financiële bijdrage te kunnen leveren is
er meer geld nodig. Daarom is er een folder
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gemaakt om dit project onder de aandacht te brengen. De folders zijn
verspreid onder de aanwezigen. Er is echter geen enkele toezegging
tot geldbijdrage gedaan.
Er zijn ook aanvragen voor ondersteuning uit Bolivia, voor de
aanschaf van een voertuig ten behoeve van gehandicapten in Brazilië
en een project voor de opleiding van jonge vrouwen, waardoor zij zich
later een eigen inkomen kunnen verwerven.
Omdat de bestuursleden een beperkte tijd beschikbaar hebben vragen
zij om ondersteuning vanuit de familiagroepen. Hieruit kwam geen
respons. Misschien dat langs deze weg van Open Vensters nog een
reactie komt

Lekencongres Rome juli 2012
Jan van Swam geeft een overzicht van zijn reis in januari jl. naar
Argentinië en de resultaten van de bijeenkomst van de afgevaardigden
uit (Lay Augustinian Representatives). Het voornaamste doel van de
bijeenkomst was om het komende congres voor de leken van 11 tot 18
juli 2012 voor te bereiden. De vraag die voor dat congres komt is het
maken van een
goede
presentatie van
ons als de
FAN. Ook
heeft het
bestuur van de
orde aan alle
provinciaal
oversten om
een financiële
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bijdrage gevraagd om via een te stichten solidariteitsfonds de
mogelijkheid te scheppen deelnemers uit landen, waar het economisch
minder gaat, ook aan dit congres deel te kunnen laten nemen.
De inschrijfkosten voor deelname aan het congres zullen rond de
€ 600 liggen. Van het ‘oranje boekje’”op weg met St. Augustinus”
zijn zes vertalingen. De Nederlandse versie (het oranje boekje) zal op
de site van de orde komen. In een aantal landen bestaan Fraterniteiten.
In Nederland is er één en het voorstel is om deze in Rome te laten
aansluiten bij de andere vertegenwoordigers. Jan van Swam wil met
de Fraterniteit in Nederland contact leggen. Vanuit alle
lekenorganisaties zijn leden welkom en vanuit de organisatie die het
congres in Rome voorbereidt zal een verdeelsleutel komen voor de
aantallen. We wachten verdere informatie af.

Augustijnse ontwikkelingen in Zonnebeke (B)
In Zonnebeke (vlak bij Ieper) is er een federatie ‘Augustinus’ van vijf
parochies opgericht. Lode Caes (diaken in deze nieuwe parochie in het
bisdom Brugge) wil meer aandacht geven aan de Augustijnse
spiritualiteit. Daarom was hij op de studiedag van het Augustijns
Historisch Instituut in Leuven. Vanuit dat contact met Lode Caes is hij
nu opnieuw op de
FAN-dag. Om de
Augustijnse
spiritualiteit vorm te
geven en een
lekengroep op te zetten
is hij nu bij ons
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gekomen. Inmiddels is er in Zonnebeke een start gemaakt met de
organisatie van een herbronningsweek ‘Steek over’ in april 2012. In
die week is er een Augustinusdag (28 april) waarvoor een delegatie
van de FAN is uitgenodigd.
Evert Jan van der Werf

AUGUSTINUS EN GEBED
Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) 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
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)

Kaarten met afbeeldingen van de teksten
uit de Regel (Mariënhage, Eindhoven) zijn
te koop bij het Augustijns Instituut in
Eindhoven en bij het provincialaat. € 1,=
per stuk (exclusief verzendkosten)
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS

Familia Augustiniana
Augustijnen algemeen
Augustijnen Nederland
Augustijns Instituut nl
NGO
Augustijns Instituut be
Augustijnse beweging
St Augustine Day by day

:www.familiaaugustiniana.nl
:www.osanet.org
:www.augustijnen.nl
:www.augustijnsinstituut.nl
:www.osainternational.org
:www.augustiniana.net
:www.augustijnsebeweging.nl
: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

27 augustus 2011
24 september
8 oktober 2011

5 november
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Augustinusfeest
Studiedag Augustijns
Instituut Heverle België
Studiedag Augustijnse
Beweging
FAN dag

