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Inleiding: 

voor u ligt het vierenveertigste 

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!  

Veel genoegen bij het lezen van 

de rondzendbrief.  
Bettineke van der Werf  

 

 

kathedraal van Exeter 

Engeland 

foto: Gerard Dietvorst 
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AUGUSTINUS ZEGT .. 
Het lezen van deze (Platoonse) boeken  

was voor mij een aansporing om in te keren tot mijzelf en onder uw 

leiding ging ik mijn innerlijk binnen."  

Ik  kon het omdat u mijn helper was.  

Ik ging naar binnen en als met een oog van mijn ziel,  

hoe kwetsbaar ook, zag ik boven dit oog van mijn ziel,  

boven mijn geest, een onveranderlijk licht.  

Niet dit gewone licht dat elke mens ziet.  

Geen licht van deze orde maar dan groter,  

geen licht dat veel en veel feller schijnt  

en heel indringend over alles heen valt.  

Dat was het niet, het was anders,  

helemaal anders dan al dit andere licht.  

Het was ook niet boven mijn geest  

zoals olie op water drijft  

of zoals de hemel boven de aarde staat.  

Het was hoger in de zin dat het mij geschapen heeft.  

En ik was lager, ik ben door dit licht geschapen.  

Wie de waarheid kent, kent dit licht  

en wie weet van dit licht, weet van eeuwigheid.  

De liefde kent het.  

0 eeuwige waarheid en ware liefde 

 en lieve eeuwigheid!  

U bent mijn God, naar u verlang ik dag en nacht." 

Zodra ik u zag, hief u mij omhoog.  

En ik zag dat er voor mij iets te zien was  

en dat ik nog niet in staat was het te zien.  

U heeft mijn zwakke blik laten afketsen  

door heftig op mij in te stralen en ik huiverde van liefde en van vrees. 

Ik werd me ervan bewust ver van u vandaan te zijn  

in het land van ongelijkheid"  

en het was alsof ik uit den hoge uw stem hoorde:  

`Ik ben voedsel voor de groten. Groei, dan kun je mij eten.  

En je zult mij niet laten opgaan in jou,  

zoals voedsel voor je lichaam,  

nee, jij zult opgaan in mij.' 

Belijdenissen, Boek 6, hoofdstuk 16 Nader tot het eigen innerlijk  



6 

 

BOEKBESPREKING:  

Augustinus en onderwijs - 

themanummer van Lampas 43 (2010) nr 

4, ISSN 0165-8204, ISBN 978-90-8704-

200-4 

 

[uit de inhoud] Augustinus van Hippo 

(354-430) geldt als een van de meest 

invloedrijke kerkvaders in het Westen. 

Dat is ook de reden waarom zijn leven 

en werk vanuit vele invalshoeken en 

wetenschapsdisciplines worden 

bestudeerd. ... Veel is er inmiddels ook 

gezegd over het leraarschap van 

Augustinus. Maar zijn 

ontwikkelingsgang als leraar en zijn 

gedachten over deze taak lenen zich goed voor nadere analyses, terwijl 

Augustinus' invloed op anderen ook na zijn leven is doorgegaan. Voor 

dit themanummer van Lampas is daarom als centraal thema gekozen 

voor 'Augustinus en onderwijs'. 

Zilver en goud uit Egypte.  

Augustinus’ omgang met de klassieken 

Jan den Boeft 

  

Aanstekelijke verhalen.  

De bekering van Augustinus 

Ineke Sluiter 

Het eigen leven als scheppingsverhaal.  

Een literaire benadering van Augustinus’ 

Confessiones 

Hans van Reisen 

De les van de perendiefstal. 

Augustinus’ Confessiones’ 2, 9-18  

Ingrid Bruggink 

Bouwen aan het geloof.  

De twee modeltoespraken in De catechizandis 

rudibus 

Joost van Neer 

Onderwijzen en onderwezen worden.  

Augustinus als predikant 

Anthony Dupont 

Augustinus’ preken over Cyprianus Vincent Hunink 

Augustinus als leraar van moderne filosofen Bert Blans 

De schim van Augustinus.  

Augustinus in de moderne Nederlandse letterkunde 

Jos Joosten 
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Didactische rubriek. Een retourtje Hades.  

Lesmateriaal rond Augustinus voor Latijn en KCV 

Paula Rose 

Blijmoedig doceren Aurelius 

Augustinus 

Verder lezen Hans van Reisen 

U kunt bestellen via : www.verloren.nl losse nrs € 11,-   

 

FAMILIA-GROEPEN 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM  

Wat was het Augustinusfeest op zaterdag, 27 augustus weer een 

leerzame, leuke en gezellige ontmoeting en niet te vergeten een 

weldaad voor de inwendige mens. Nog hartelijk dank aan de mensen 

die deze dag weer hebben mogelijk gemaakt.  

Ook heel veel waardering voor de lezing door mw Anke Tigchelaar 

n.a.v. een preek van Augustinus over de  tekst uit Johannes 20, 17: 

'Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader' . 

In de inleiding hoorden we hoe je met een Bijbelverhaal op de loop 

kunt gaan, gezien de letterlijke uitleg van het verhaal van Noach door 

Maarten 't Hart in zijn boek 'Dienstreizen van een thuisblijver'. Ik 

vond het een geestige,  maar niet bepaald geestelijke benadering van 

het Noach-verhaal, waarin de schrijver respectloos voorbijgaat aan de 

essentie van het verhaal: m.i. het ingrijpen van God in de verstoorde 

relatie tussen God en de mensheid.  

Overigens een goede opstap tot de lezing van die ochtend.  Hoe gaat 

Augustinus om met een tekst uit de  Bijbel? 

Anke heeft het helder en boeiend weergegeven.  

Wat ik ervan heb onthouden is: het Woord van God, nemen, lezen, 

herlezen, overwegen, mediteren, omhoog brengen, beelden vormen, 

zodat de geestelijke boodschap via onze zintuigen ons hart mag 

bereiken. 

'Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader'. 

Hopelijk heb ik de interpretatie van Augustinus goed verstaan: omdat 

Maria nog niet zou hebben begrepen dat Christus, God is, mocht zij 

Hem niet meer als mens zien en aanraken. Hij wilde dat de mensen 

Hem als God, gelijk aan zijn Vader zouden kennen en erkennen.  

Ik hoop dat de lezing van Anke nog wordt gepubliceerd. 

http://www.verloren.nl/
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Ook wij zijn weer gestart met ons te verdiepen in de cursus 

'Augustinus' zoektocht naar een waarachtig leven'. van Peter de Wind, 

o.l.v. Henk Kroon. 

Verder kunnen wij nog meedelen, dat wij in onze kerk 

de 'Stichting OSA International NL' onder de aandacht 

hebben gebracht van onze parochianen mede d.m.v. de 

folder.  

We hebben voor dit doel kaarsen met een afbeelding 

van het gebrandschilderde raam van Augustinus en 

boekjes over het leven van Augustinus te koop 

aangeboden. Een deel van de opbrengst is bestemd is 

voor het Weduwenproject in Papua Nieuw  Guinea. Er 

werd enthousiast op gereageerd! 

Hopelijk zien we elkaar weer op de Bezinnings- en 

ontmoetingsdag op zaterdag, 8 oktober bij ons in 

Amsterdam. 

Ria van Breukelen - van Velsen 

 

Door de Familia uit Amsterdam is een boek uitgebracht onder de titel 

‘Het leven van St. Augustinus’. De hierin weergegeven 

levensbeschrijving van de kerkvader is gebaseerd op het boek 

‘Augustinus, de boodschap van een leven’ van Vera Paronetto. In dit 

boek worden voortdurend Augustinus’ levensomstandigheden en zijn 

werken met elkaar in verband gebracht. 

Dit boek wordt verspreid onder de parochianen van de parochie van 

de H. Drie-eenheid waartoe de Augustinuskerk behoort. 

Tegen betaling van € 3,-- kunnen de parochianen in het bezit van dit  

boek komen. De meeropbrengst is bestemd voor de Stichting OSA 

International Nederland, waarmee zij een aantal projecten kan 

ondersteunen. De stichting is gestart met een weduwenproject in 

Papoea (Indonesië). Voor verdere informatie over de verspreiding van 

dit boek kunt u contact opnemen met de secretaris van de F.A.N. 
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FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  

Het uitstapje dat Margrit en Marjette dit jaar voor ons georganiseerd 

hebben, bracht ons naar de Priorij van de Kanunikessen van het Heilig 

Graf in Maarssen, waar we gastvrij ontvangen en rondgeleid werden. 

We hoorden hoe de twaalf religieuzen die leven volgens de Regel van 

Augustinus, met gastvrijheid en een uitgebreid cursuspakket ‘de kost 

verdienen’ en we baden met hen het middaggebed. 

De wandeling en picknick in de tuinen en het bos rondom de priorij 

vielen helaas in het water: het regende die dag en het bleef maar 

regenen. We gebruikten de lunch in de priorij, waarbij we genoten van 

de salade en de wraps die Margrit en Marjette klaargemaakt en 

meegenomen hadden. We hebben die middag nog wel gewandeld, niet 

buiten, maar in het museum voor Religieuze kunst in Uden en daar 

ook gekeken naar de foto’s van ‘echte’ pelgrims, op hun weg naar 

Santiago de Compostella. We sloten de dag af met een heerlijke 

maaltijd in het gezellige Zijdewinde in Bemmel, waar we door de 

plaats en de inrichting van het restaurant, ons toch nog een beetje 

buiten waanden. 

Het uitstapje luidde een tijd in waarin we als groep minder konden 

betekenen voor de Boskapel. We hebben nog wel meegeholpen bij de 

Augustinusviering op 28 augustus en die morgen ook een afbeelding 

met de oproep van Augustus uitgedeeld, om één van hart en één van 

ziel op weg te gaan naar God, niet alleen onder de Boskapellers, maar 

ook onder de parochianen van de Pauluskerk. De wekelijkse 

woensdagavondmeditaties en de Agapèvieringen waarbij leden van de 

groep meehielpen, zijn echter door de verbouwing van de kapel door 

de CGKV en de verhuizing naar de Pauluskerk, komen te vervallen. 

Wat gaan we in oktober doen? Terug naar de Graafseweg, of blijven 

we voorgoed horen bij die nieuwe gemeenschap van ‘Paulus, de 

Boskapel’? 

Julia van Wel 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Wij zijn in september weer verder gegaan met de belijdenissen van 

Augustinus. We zijn nu met boek 10 bezig. Het blijft ons boeien en 

we komen er dan ook niet zomaar over uitgepraat. Regelmatig wordt 

ook even teruggekeken naar vorige hoofdstukken en teksten die daar 

mee samenhangen. 
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Op 27 augustus zijn we met velen naar Eindhoven geweest om het 

feest van Augustinus te vieren. Het was een mooie dag en ik heb daar 

van genoten. Op 28 augustus hebben wij dit feest ook in onze 

parochiegemeenschap gevierd en het was wel fijn dat de sterfdag van 

Augustinus  op zondag viel. In augustus hadden we samen met Wim 

Sleddens, onze voorganger, de viering voorbereid. Tijdens deze 

viering vormden we ook het koor van die dag en met ondersteuning 

van enkele koorleden van een van onze koren ging dat prima. Na de 

viering dronken we 

koffie met 

zelfgebakken cakejes.  

Met enkele mensen van 

onze groep hadden we 

elk cakeje versierd met 

het logo van 

Augustinus van 

marsepein. Dat zag er 

feestelijk uit en werd wel gewaardeerd. 

Nu komen we weer elke eerste maandag van 

de maand samen. Sinds vorig jaar is 

Antoinette Reynders bij onze groep 

gekomen en daar zijn we blij mee. 

In de vakantie dit jaar, eind mei en juni, ben 

ik samen met mijn man zes weken  door zuid Engeland getrokken met 

de caravan. We zijn begonnen in Canterbury en daar 

kwam ik de naam Augustinus al tegen. Dat valt dan 

meteen op, maar het bleek dat dat niet Augustinus van 

Hippo was, die wij kennen maar Augustinus van 

Canterbury die daar bisschop is geweest. Hij leefde rond 

het jaar 600. Hij had ook een klooster gebouwd waarvan 

nu alleen een ruïne was overgebleven. We hebben in 

deze periode verschillende mooie kathedralen gezien en 

in de kathedraal van Exeter was een mooi glas in lood 

raam van de kerkvaders. In het midden St Augustinus. 

Deze hebben we natuurlijk gefotografeerd . We hebben 

genoten van al het moois wat Engeland ons te bieden 

had. 

Jacqueline Dietvorst- van den Broek 
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WERKHOVEN  
In de vorige Open Vensters schreef ik dat op het voorblad van de 

Berichten (het huisblad van de WHG)  gedurende dit hele kalenderjaar 

een tekst en afbeelding van Augustinus staat. Voor teksten kon ik bij 

Wim Sleddens aankloppen, naar afbeeldingen ging ik zelf op zoek. Op 

mijn zoektocht  kwam ik van alles tegen. Eén afbeelding wil ik jullie 

niet onthouden. Ik heb er zelf veel plezier aan beleefd. Ik druk ze 

hierbij af:  

Je ziet hierop Augustinus die 

eens, volgens een populaire 

middeleeuwse legende, langs 

het strand wandelde terwijl 

hij mediteerde  over het  

mysterie van de goddelijke 

Drie-eenheid. Hij zag een 

kind dat bezig was de zee 

leeg te scheppen door water 

in een kuiltje op het strand 

over te gieten. Toen 

Augustinus het kind (Jezus) 

het onmogelijke van die poging uitlegde antwoordde het kind dat het 

nog veel onmogelijker was het raadsel van 

de goddelijke Drie-eenheid te begrijpen.  

 

(In kleur zijn de afbeeldingen veel mooier. 

Kijk dus even op de FAN site. Dan 

kunnen jullie de juiste kleur borduurzijde 

aanschaffen en meteen aan het werk gaan: 

ik zie het helemaal voor me – wat een 

originele Kerstkaarten dit jaar! Snel 

beginnen hoor, het is nu nog vroeg genoeg 

maar de tijd vliegt. Ook de mannen 

kunnen meedoen. Monniken maakten 

vroeger immers prachtige kerkelijke 

gewaden. Veel plezier ermee. 

Hedy de Groot 

Opmerking: Via de redactie is voor de borduurliefhebbers een 

telpatroon van het Nederlandse Augustijnse logo te verkrijgen.  



12 

 

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 

VAN HET FAN BESTUUR 
 

Naast het terugblikken op de laatste Familiadag is 

het bestuur bezig geweest met de lopende zaken. 

De informatie vanuit het komende lekencongres, 

het doornemen van de financiën, bekijken van 

eventuele punten voor een huishoudelijk reglement  

en de stichting OSA International Nederland zijn 

aan de orde geweest en natuurlijk is de komende 

Familiadag vorm gegeven. In dat kader is de taakverdeling van de 

bestuursleden aan bod gekomen omdat Ingrid van Neer na de ALV 

haar taak als penningmeester moet neerleggen en wij haar inbreng in 

het bestuur zullen missen. Daarmee is er dus vanuit het bestuur weinig 

aan bijzonderheden te melden. 

Evert Jan van der Werf 

 

Familia Dag 5 november 2011 

Programma: 

10.00 uur : ontvangst met koffie en/of thee 

10.30 uur : opening  en daarna een presentatie 

door Anthony Dupont: 

Terugkeren en opstijgen naar het hart  

Augustinus over het hart als de 

innerlijke wezenskern van de mens 

12.30 uur : lunchpauze 

13.30 uur : Algemene Ledenvergadering 

15.00 uur : theepauze 

15.30 uur : gebedsdienst  

16.00 uur : afsluiting onder het genot van een drankje  

In de uitnodiging vindt u meer informatie over deze dag. 
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HET DEREDE INTERNATOINALE  

AUGUSTIJNSE LEKENCONGRES IN ROME 

 

The Objective of the Congress: We shall 

seek to put in perspective the criteria in 

relation to what we believe should be the 

objectives of the Congress. 

• Establishing a link between the document On the Way with St 

Augustine and Being the Body of Christ Today. 

• Seeking to improve the document and enhance our lay reality 

• The focal point should be The Body of Christ in relation with the 

document  On the Way with St Augustine. 

• Revitalizing the text of this document with respect to its 

applicability.  The document should be a guide.  Strengthening it 

will help to better unify lay people in the world. 

• What is the Body of Christ in the world today within the church?  

What are the Augustinian values that unify us.  Do we know what 

groups are operating?  What network of operations exist today? 

The document should be seen as a tool to evolve the Body of Christ 

today:  1.  Knowing ourselves 

2.  Realizing the diversity 

3.  Creating paths so that this communion becomes stronger 

The text of the first letter to the Corinthians (12,12-31) should be the 

trust of this Congress within the context of the document On the Way 

with St Augustine. “You are the Body of Christ and each of you is a 

part of it”.  The document should be an instrument through which lay 

Augustinians act as an active part of the Body of Christ TODAY. 

 

De kosten voor het verblijf in Rome zijn vastgesteld op 620 Euro. De 

structuur voor de lekenorganisatie gaat nog verder ingevuld worden. 

Ook het programma over de dagen is min of meer gevuld. 

Voor de organisatie tijdens het congres en voor de  werkbaarheid is 

een kleiner Executive Committee vastgesteld. 

P. Luciano De Michieli. OSA heeft aan de provinciale oversten om 

actieve medewerking en ondersteuning gevraagd. Ook wordt verzocht 

om meer informatie over de groepen welke actief zijn in de provincie 

aan hem te sturen.  

Jan van Swam 
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AUGUSTIJNSE HEILIGEN EN ZALIGEN 
Johannes Bonus werd geboren in 

Mantua in 1168. Na de dood van zijn 

vader werd hij toneelspeler, maar toen 

hij op 40-jarige leeftijd ernstig ziek 

werd, deed hij de belofte wanneer hij 

beter werd zich uit de wereld terug te 

trekken. Vanaf dat moment leefde hij 

als een strikt religieuze kluizenaar in 

Cesena. Vanaf ongeveer 1217 sloten 

zich jonge mannen bij hem aan. Er 

wordt aangenomen dat Johannes negen 

tot tien eremietenkloosters gesticht 

heeft tijdens zijn leven. Zijn 

volgelingen worden Johanieten of 

Jamboniten genoemd. In 1243 bracht 

paus Innocentius IV hen samen onder 

de Regel van Augustinus.   

Samen met andere kluizenaars schreef 

paus Alexander IV in zijn pauselijke 

bul licet ecclesiae catholicae van 13 

augustus 1256 de Johannboniten in de 

Orde van de Augustinus Hermieten in. Deze Magna Unio* was ook 

het begin van de augustijner orde.  

Johannes Bonus zelf was al op 23 oktober 1249 in zijn geboortestad 

overleden. In 1483 verklaarde paus Sixtus IV hem zalig. 

 
*In de twaalfde eeuw ontstond een nieuwe religieuze beweging in Noord- en 

Midden-Italië, die zich eveneens naar de regel van Sint-Augustinus richtte. 

Paus Alexander IV voegde in 1256 een aantal afzonderlijke congregaties 

van heremieten (kluizenaars) samen tot de nieuwe kloosterorde: de orde van 

de Augustijner Heremieten. Dit waren de Heremieten van Sint-Augustinus, 

de Janbonieten (Zanbonini), de heremieten van Toscane, Brettino 

(Brictinensen of Brictini) en Montefavale (Wilhelmieten), alsmede enkele 

kleinere groepen. Deze eenwording staat bekend als de grote vereniging 

(Magna Unio). Lange tijd heette de orde dan ook officieel Ordo Eremitarum 

Sancti Augustini, afgekort OESA.  De Augustijner Heremieten zijn in 1968 

opgegaan in de Orde van Sint-Augustinus (Ordo Fratrum Sancti Augustini, 

OSA). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Einsiedler&usg=ALkJrhgaxwGMfcCAh92Ksc89pMappdvj3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Cesena&usg=ALkJrhjNiODLG5yg7UcmT2i8Nf9-K5jmHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Eremit&usg=ALkJrhjwQIZ8zp05iYF-l6kFF6dNvkoWag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Eremit&usg=ALkJrhjwQIZ8zp05iYF-l6kFF6dNvkoWag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Innozenz_IV.&usg=ALkJrhiP5k2XRmovaB4KFwfBBHVvifkAgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Augustinerkloster&usg=ALkJrhjzM1zQXtl2XxeraM_96g2CqnguFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_IV._(Papst)&usg=ALkJrhinbpw9y6UYwhkTp3rlAWPUBp9gGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/P%25C3%25A4pstliche_Bulle&usg=ALkJrhi9lIK4AlaJcqrzgMq-pXCxlNfbLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/P%25C3%25A4pstliche_Bulle&usg=ALkJrhi9lIK4AlaJcqrzgMq-pXCxlNfbLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Licet_ecclesiae_catholicae&usg=ALkJrhgCtRC5QNJF3lOAFWSo9TuPDrmgWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Augustinereremiten&usg=ALkJrhgu5ZzeWie5MDscx3T9uMARtgToWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Sixtus_IV.&usg=ALkJrhg3o5xRmTr_k7rpHtepdyZ_O3uyJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Djohannes%2Bbonus%26hl%3Dnl%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL293%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Seligsprechung&usg=ALkJrhgMfHz986QkVqCgVne7UrIfcN3Orw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heremiet_%28monnik%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterorde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Janbonieten&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brettino&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brictinensen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Montefavale&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmieten
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TERUGKIJKEN: 

HET AUGUSTINUSFEEST 
 

Na elkaar in de 

refter onder een 

kop koffie of thee 

hartelijk welkom 

en een goed 

Augustinusfeest 

gewenst te 

hebben,  

 

werden we door  provinciaal Paul 

Clement welkom geheten in de 

vergaderzaal. Het was sowieso een 

goede dag voor de augustijnen. In 

Boliva werden 4 medebroeders diaken 

gewijd (La Paz) en de volgende 

dag deed 1 augustijn zijn 

plechtige gelofte. Verder werden 

op 28 augustus  en 6 papoea’s 

priester gewijd in Sorong.  

Na een inleiding door Paul 

Clement op de lezing  was het  

Anke Tigchelaar die ons 

‘meevoerde’ in een boeiend relaas 

over Augustinus en de verrijzenis.  
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In de inleiding gaf Anke Tigchelaar ons een helder voorbeeld hoe we 

een Bijbelverhaal niet moeten lezen. Ze deed dat aan de hand van het 

boek 'Dienstreizen van een thuisblijver' door Maarten 't Hart in met 

het verhaal over Noach. Maarten 't Hart legt hierin uitvoerig uit dat dit 

Bijbelverhaal onmogelijk echt gebeurd kan zijn omdat het in 

werkelijkheid 160 jaar zou duren voordat van elke toen bekende 

dierensoort twee exemplaren aan boord van de ark zouden zijn.  

En dan had hij het nog niet over al het eten wat aan boord moest zijn, 

laat staan over waar je in de tussentijd met de mest bleef….. 

Nee, zo lezen levert veel bijbelinspiratie op. Maar hoe dan wel? 

In Augustinus’commentaar  op het Johannes evangelie Johannes 

hoofdstuk 20, 17: staan we voor integrerende vragen. Wat te denken 

over wat Jezus tegen Maria Magdalena zegt:Raak me niet aan want ik 

ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. En waarom zegt Hij tegen 

Thomas raak me aan en wordt gelovig! 

Anke Tigchelaar gaf ons wat handreikingen om samen met 

Augustinus het verrijzenisverhaal te lezen.  

- lezen met het hart 

- beeldend lezen (niet letterlijk) 

- omhoog denkend lezen 

- kritisch lezen 

- zintuiglijk denkend lezen.  

In een vijftal fragmenten verduidelijkte ze ons deze handreikingen.  

Uiteindelijk werd het aanraken van Maria Magdalena en het aanraken 

van Thomas helder toegespitst tot de opdracht die ons meegeven 

werd: Christus aanraken met je hart. (sermo 375C (pl. Hippo, jr. 

402/404, uit: Als een lopend vuur]) 

En in augustijnse traditie is geraakt worden in je hart door het Woord 

een zeer bekend verondersteld geworden realiteit….. 

We immers dragen niet voor niets ons speldje! 
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Van de 

gelegenheid om 

na de lezing 

vragen te stellen 

werd uitgebreid 

gebruik gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch werd 

de nieuwe vertaling 

van Augustinus’ 

preken over de 

brieven aan de 

Romeinen en de 

Korintiërs Titel: 

‘Leven in hoop’ 
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 Na de eucharistieviering in de Paterskerk met aan het slot het Magne 

Pater, was nu na de spirituele mens de fysieke mens aan de beurt.  
Met een drankje, een heerlijk koud en warm buffet en niet te vergeten 

een uitgebreid toetjes buffet werd deze 

augustinusfeestdag besloten.  

 

 

 

 

 

 
 

Zittend in gesprek, 

staande in gesprek,  

Gelukkig was er 

uitgebreid tijd om 

elkaar te ontmoeten. 

En er is heel wat afgepraat. Maar ook heerlijk gegeten! 
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STUDIEDAGEN 

 

Augustijnse beweging: 

Vijfde bezinnings- en ontmoetingsdag op zaterdag 8 oktober 2011. 

Thema: De betekenis van Augustinus' Regel. 

De plaats van deze bijeenkomst is het Parochiecentrum Augustinus 

Postjesweg 123, 1057 CZ Amsterdam, 

(bereikbaar vanaf Amsterdam Centraal Station met tramlijn 17 (ca 20 

minuten)) Programma: 

10.00 u onthaal 

10.30 u opening door Bob Bodaar O.S.A., voorzitter 

              Augustijnse Beweging 

10.45 u voordracht door prof. dr. Hein Blommestijn O. Carm. 

              Titus Brandsma Instituut. 

              De betekenis van Augustinus' leefregel anno 2011 

11.30 u koffie/thee 

12.00 u gelegenheid voor gedachtewisseling 

12.00 u lunch 

13.30 u bezinning in groepen rond een fragment  

van Augustinus' commentaar op Psalm 42. 

15.00 u koffie/thee 

15.30 u liturgieviering 

16.00 u afsluiting 

Opgave: vóór 18 september 2011  

via e-mail: info@augustijnsebeweging.nl 

via post: Augustijnse Beweging, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht 

via telefoon: 030-2313065 

 
FAN dag 

5 november, Eindhoven. Zie pagina 12 

 

Augustijns Centrum de Boskapel 

Op zaterdag 19 november 2011 wordt in Nijmegen een symposium 

gehouden, bij gelegenheid van de heropening van het Augustijns 

Centrum de Boskapel. Het thema is: ‘Eigentijds geloven in vrijheid en 

verbondenheid’. Inleiders zijn o.a. de kerkhistoricus Peter Nissen, 

trouw journaliste Monic Slingerland en de boskapelpastores Joost 
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Koopmans en Ekkehard Muth. Het symposium wordt gehouden van 

10.30u tot 17.00u. een eenvoudige lunch is inbegrepen.  

Het wordt de deelnemers aangeboden, maar aanmelding is wel 

noodzakelijk. (info@boskapel.nl) 

Nadere informatie via www.boskapel.nl 

 

AUGUSTINUS ONDERWEG 

 

Tijdens de rondleiding in de abdij en het klooster van Rolduc zijn 

we bijgaande afbeeldingen tegengekomen van Augustinus. Het 

schilderij (op de volgende pagina) is van John Verbeek. Meer 

informatie vindt u op de site: http://www.rolduc.com 

Ruud van Gisteren 

mailto:info@boskapel.nl
http://www.rolduc.com/
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H. Augustinus in de St.Anonius 

van Paduakerk te Vorden in de 

buurtschap Kranenburg. In 1999 

werd de kerk voor de reguliere 

eredienst gesloten. Om het 

neogotische gebouw van de 

architect Pierre Cuypers te 

behouden werd een stichting 

opgericht. Vrijwilligers richtten in 

het gebouw een heiligenbeelden-

museum in, dat inmiddels een officieel en erkend museum is.  

Naast de ruim zevenhonderd heiligenbeelden, waaronder St. Rita, is er 

volop te genieten van het klankbeeld "Antonius vertelt" en van een 

diorama over de geboorte van Jezus Christus in een landschap uit die 

tijd. Voor nadere info www.heiligenbeeldenmuseum.nl 

René Quispel     
 

http://www.heiligenbeeldenmuseum.nl/
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OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 
 

We zijn erg blij met onze donateurs.  

Maar we zijn ook erg blij met de 

initiatieven om geld bij elkaar te krijgen 

door de verkoop van het boekje over het 

leven van Augustinus vanuit de groep 

Amsterdam en de boekenleggers vanuit de 

groep Lindenholt. De winsten van deze 

verkopen zijn voor de stichting! 

We hebben ook uit de groep waaruit de 

Stichting voortkomt de nodige steun mogen 

ontvangen! We kunnen geld bijzonder goed gebruiken. En ook wij 

zijn volop bezig nieuwe initiatieven om aan geld te komen te 

ontplooien.  

U zult zeker nog van ons horen! 

Vrijdag 23 september hebben we op uitnodiging, voor de eerst keer bij 

PROSA aan mogen schuiven. Afgesproken is nu dat één van ons 

blijvend hierbij betrokken gaat blijven. Net als een lid van de famila 

en de fraterniteit. (PROSA staat voor PRojecten van de Orde van de 

Augustijnen. )  

Wij kunnen onze ambitie om mensen te helpen natuurlijk alleen 

waarmaken als we daarvoor voldoende financiële middelen hebben 

Voor ongeveer 20 euro per maand kunnen we voor een weduwe één 

kind laten studeren. Inmiddels zijn we zover dat we een behoorlijk 

bedrag over hebben kunnen maken naar het weduwenproject van Ton 

Tromp o.s.a. 

Helaas is het verzoek dat we namens de Zwartzusters bij de MIVA 

ingediend hebben, afgewezen. Voor de Zwartzusters proberen we nu 

andere kanalen aan te boren.  

We hebben nog een aantal projectaanvragen lopen waar we u een 

volgende keer uitgebreid over zullen vertellen.  

 

Wilt u financieel  bijdragen aan OSA International Nederland, wilt u 

een handje helpen? Alle hulp is welkom!  

Wij zijn altijd te bereiken via e-mail: info@osainternational.nl.  

Uiteraard zijn wij erg blij met donateurs, maar een eenmalige gift is 

ook van harte welkom.  
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Het bankrekeningnummer is: 12.66.22.477  

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

 

Namens de Stichting OSA International NL:  

Wim Sleddens (voorzitter), Jonas van de Wiel (secretaris) 

Jan Martijn van der Werf (penningmeester), 

 

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) 

 

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 

 

 

  8 oktober 2011 Studiedag Augustijnse 

Beweging 

  5 november 2011 FAN dag 

19 november 2011 Heropening Augustijns 

Centrum Boskapel 

  

 

 


