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Augustinus, kapel San Monica, Rome

Inleiding:
voor u ligt het achtenveertigste nummer van Open Vensters.
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de
rondzendbrief op site van de FAN. Dit keer hebben we een wat dikker
nummer door het verslag van het congres in Rome.
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus
tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij met een foto
hiervan! Ik wens u veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.
Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ..
Je kunt niet zeggen
dat de Zoon aan de ene kant gelijk is aan de Vader
en aan de andere kant niet,
want God kent geen ‘deze’ of ‘die’ kant.
Je kunt dus ook niet zeggen
dat hij vanwege een bepaalde eigenschap
gelijk is aan God en vanwege een andere niet,
want God heeft geen eigenschappen.
Je kunt bij de Vader en de Zoon
alleen spreken van gelijk in de volle betekenis van gelijk.
Je kunt dus alleen maar spreken van ‘kleiner’,
omdat de Zoon de gestalte van een slaaf heeft aangenomen.
Daar moet je altijd goed aan denken, broeders en zusters.
Als je in de Schrift een bepaalde geloofslijn aanvaardt,
dan zal het licht je alles duidelijk maken.
Waar je leest dat de Zoon gelijk is aan de Vader,
versta dat dan zo dat daar gesproken wordt
over het wezen van God.
En waar hij 'minder' wordt genoemd,
daar is sprake van de gestalte van slaaf
die hij heeft aangenomen.[…]
En zo heb je wat hij krachtens zijn wezen is,
en wat hij is uit barmhartigheid tegenover ons.
Augustinus, Preek serie Dolbeau 22,17
Dolbeau wil zeggen dat de preek deel uitmaakt van een serie die een
tijd geleden door Dolbeau zijn ontdekt.
.
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BOEKBESPREKING:
Wat lees je als je de Bijbel leest? Leesmethoden voor de bijbel
Er zijn veel manieren van lezen. Wie een goed boek leest, wordt het
verhaal ingetrokken en wil weten hoe het afloopt. Bij die eerste keer
lezen ontgaan ons veel details, we laten ons immers meeslepen door
het verhaal. Zo merken we niet hoe we worden overtuigd, want we
leven met de hoofdpersoon mee. Pas bij het traag herlezen is er
aandacht voor de stijl en de opbouw van het verhaal, de overgangen in
de tekst, de functie van zijpaden, de details, de rol van de verteller. Er
is dus een verschil tussen doorlezen en herlezen.
Natuurlijk is herlezen niet altijd een vorm van taaltechnisch lezen. Bij
geïnspireerde teksten zoals de Bijbel, levert herlezen in combinatie
met gebed en contemplatie een geestelijke lezing op, de lectio divina,
waarbij zich aan de lezer een dieper niveau in de tekst openbaart. Deze
manier van lezen bedoelt Augustinus wanneer hij God dankt dat de
wijsheid in de Bijbel alleen aan de eenvoudigen wordt geopenbaard
(Conf. 3,9; Mt 11,25). Voor een juist inzicht bij het lezen van
geestelijke teksten is een juiste attitude essentieel, aldus de grote retor.
Eeuwenlang lazen kerkvaders, theologen en gelovigen de Bijbel
volgens de lectio divina. De Bijbel is geschreven in een eenvoudige
stijl en werd daarom nauwelijks vanuit de klassieke retorische analyse
bestudeerd. De Bijbeluitleg is vooral gebaseerd op de allegorie
waarbij begin- en eindpunt qua interpretatie de kerkelijke leer is. Pas
vanaf de 17de eeuw gaan we, onder aanvoering van theologen,
taalkundigen en archeologen de Bijbel anders lezen, en wel zo
fundamenteel anders dat we in de 20ste eeuw de lectio divina bijna
vergaten. De tekst zelf, de vorm, is het begin- en eindpunt voor het
verstaan van de inhoud geworden, meer dan de geestelijke attitude.
Vanaf de 20ste eeuw onderscheiden exegeten verschillende
hulpmethoden om een Bijbeltekst voor een lezer toegankelijker te
maken. De oudste methode die als gevolg van de reformatie ontstond,
is de historisch-kritische methode. Hierbij ligt de nadruk op het
reconstrueren van een betrouwbare tekst die de originele versie zo
dicht mogelijk benadert. Men bestudeert hiervoor niet alleen de
overgeleverde handschriften, maar men kijkt ook naar de
teksteenheden zelf en onderzoekt waar een teksteenheid begint en
eindigt, of er doublures zijn, of uit de woordkeuze is af te leiden uit
welke milieu de schrijver komt, welke historische en archeologische
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feiten de tekst ondersteunen. Daarnaast probeert men de bronnen te
achterhalen die elke evangelist bij het samenstellen van zijn evangelie
gebruikt heeft. Via inzicht in de ontwikkeling van de traditie die aan
de vier gecanoniseerde evangelies voorafgaat, hoopt men dan de echte
woorden en daden van de historische Jezus te onderscheiden. Deze
historisch-kritische methode heeft veel Bijbelpassages kunnen
reconstrueren, maar het nadeel is dat ze de Bijbel teveel als een
tekstgeschiedenis wil lezen. Zo worden de evangelies teveel als
verzamelingen van allerlei losse verhalen en spreuken beschouwd.
De noodzakelijke aanvulling hierop kwam in de jaren zeventig met de
literaire methode waarbij men zich concentreert op de tekst zoals die
in zijn huidige vorm voor ons ligt. Deze methode vraagt niet naar de
ontstaansgeschiedenis van een tekst, maar naar de structuur, de
innerlijke samenhang ervan. Ze interpreteert zowel het taalkundige
relatienetwerk in de tekst zelf als de hieruit af te leiden gegevens. Als
resultaat van deze benadering is men bijv. de brieven van de
apostelen als een redevoering gaan lezen. Met hulp van de klassieke
en moderne retorica analyseert men de boodschap van de schrijver,
wie tot zijn voornaamste doelgroep behoren en hoe hij zijn publiek
overtuigt. Immers, niet alleen de waarheden in de Bijbel, ook de
opbouw van het betoog en de taalkundige kracht van de argumenten
dragen bij aan het beoogde effect. Deze methode bewijst ook dat de
evangelies geen samenraapsels zijn maar literaire composities. De
narratieve analyse van een evangelie laat net als bij een goed
geschreven boek zien welke elementen invloed hebben op de
ontwikkelingen in het verhaal zelf, welk standpunt de schrijver daarbij
inneemt, hoe de beoogde lezer wordt geacht te reageren, welke rol de
karakters hebben. Deze manier van lezen levert nieuwe en
verbazingwekkende inzichten op. Een van de resultaten is de herziene
Willibrordvertaling van 1992 waarbij een andere tekstindeling en
vooral de veranderde tussenkopjes in de evangelies in het oog
springen. De exegeten hebben met deze literaire methode een
belangrijk hulpmiddel gekregen om de Bijbelteksten beter te verstaan,
zodat de lezer van nu de boodschap begrijpt die de schrijver van toen
met zijn tekst heeft willen overbrengen. De Bijbel mag dan een
eenvoudige stijl hebben, het is een goed geschreven boek.
Ingrid van Neer-Bruggink
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Bron:
- 'Lezen in veelvoud: Exegese in beweging van 1967-1992' door
J.F.M. Smit in: Studie- en ontmoetingsdag '25 jaar theologie en de
pastorale praktijk' t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Katholieke
Theologische Universiteit Utrecht, 1 maart 1993.
Wat lees je als je een evangelie leest?
Het verhaal van Marcus,
Sleutelpassages uit zijn evangelie / Joop Smit.
Dit kleinste maar oudste evangelie dat eeuwenlang werd weggezet als
'pretentieloze tekst' wordt nu geprezen als 'spraakmakend evangelie
van een meesterlijke verteller'. Deze ommezwaai in waardering is te
danken aan een andere leesmethode, de narratieve analyse, die de
verborgen literaire kwaliteiten van dit evangelie aan het licht bracht.
De evangelist Marcus is nu een knappe stilist met een eigen visie en
een intrigerende stijl. In het Verhaal van Marcus ontrafelt de exegeet
Joop Smit volgens de inzichten van de literaire methode 'de
samenhang van dit evangelie, de ontwikkeling die zich tussen het
begin en het eind afspeelt en wat Marcus bij zijn lezers wil bereiken
door zijn verhaal op deze manier te vertellen.' (p. 10) Het resultaat van
deze leesmethode is zo verrassend en zo rijk aan betekenis dat de lezer
het vertrouwde evangelie wellicht als nieuw ervaart. 'Lezers zullen
zich afvragen hoe is het mogelijk dat in een eenvoudige tekst zoveel
meer te lezen staat dan je in eerste instantie opmerkt.'(p. 8)
Tegenwoordig wordt de evangelist Marcus gezien als een
schrijver die het karakter van Jezus van Nazaret presenteert als een
mysterie: 'iedereen weet dat hij de Zoon van God is, maar de
leerlingen hebben het almaar niet in de gaten.'(Wikipedia). Jezus'
optreden is inderdaad vreemd: 'Wat is dat voor een mens, die
volmacht heeft om zonden te vergeven?' 'Wat is dat voor een messias,
die niet als een koning heerst, maar dient als een slaaf?'(kaft). Joop
Smit vertelt hoe Marcus de spanning over Jezus' identiteit opvoert en
daarmee de verwarring bij de leerlingen vergroot. Bij de leerlingen,
niet noodzakelijk bij de lezer. Wie immers, zo merkt Joop op, de
eerste regel van het evangelie Begin van het evangelie van Jezus
Christus, Zoon van God als een leeswijzer interpreteert, weet van meet
af aan meer over Jezus dan de leerlingen. En met die voorkennis leest
het heel anders! Of twijfelt de lezer ook aan de identiteit van Jezus?
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Het contrast tussen Jezus’ handelen en spreken en de niet-begrijpende
reacties hierop uit zijn omgeving is effectief want het houdt de lezer
alert. Pas wanneer Jezus de dove laat horen en de blinde laat zien (Mc
7 en 8) beseffen de leerlingen wie hij is. Maar de tegenstellingen en
het onbegrip blijven: wanneer Jezus voorspelt dat de zoon van God als
een godslasteraar gekruisigd zal worden, accepteren de leerlingen dat
niet. Het vooruitzicht op macht, hun verlangen naar status, blijkt te
moeten worden vertaald in lijden en dat perspectief is alles behalve
aantrekkelijk. De betekenis van de paradox 'De grootste is degene die
dient.'(p.100) wil nog niet doordringen. Marcus geeft leerlingen en
lezers met dit 'botsingen-evangelie' stof tot nadenken.
Het korte en kleurloze evangelie ontwikkelt zich als een
meeslepende tekst, mede dankzij de onderhoudende schrijfstijl van
Joop Smit. De dilemma's waar Marcus zijn leerlingen voor plaatst
door Jezus' conflict met de autoriteiten worden door de interpretatie
van Joop Smit in hun volle omvang duidelijk. Marcus gebruikt de
reacties van leerlingen om de lezer bij het verhaal te betrekken.
Sterker nog, de leerlingen verwoorden de te verwachten reacties van
de lezer zodat de lezer zich met hen kan identificeren. Wordt de lezer
daarmee ook een volgeling van Jezus? Marcus stuurt daar wel op aan.
In zijn versie van het evangelie geeft Jezus zijn leerlingen al vroeg
instructie hoe ze zijn lijden en dood moeten verstaan. Hij doet dat drie
keer; drie paradoxen als drie nieuwe maatstaven die tegengesteld zijn
aan de gebruikelijke sociale orde.(p.136) Leerlingen en lezers kunnen
nu weten hoe ze na zijn dood Jezus' nieuwe leer moeten voortzetten.
Dat is de boodschap die Marcus het evangelie meegeeft. En wat doet
de lezer? Het tamelijk abrupte einde van dit evangelie waar men
eeuwenlang geen raad mee wist, krijgt door de narratieve analyse een
nieuwe betekenis. De vrouwen vluchtten bij het graf vandaan, want ze
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken
dat ze tegen niemand iets zeiden.(Mc 16:8) Als dit de laatste zin van
het evangelie is, wordt de goede boodschap niet verder verkondigd!
'Marcus legt de verantwoordelijkheid voor het verhaal van Jezus van
Nazaret , de gekruisigde die door God is opgewekt, bij de lezers
ervan. Zij bepalen of het verhaal doorgaat of niet.' (p. 156) 'Hier is een
meesterverteller aan het werk die zijn lezers door het open einde van
zijn boek interactief laat meespelen in de ontknoping ervan.' (p.158)
Het voorheen kleurloze evangelie intrigeert, confronteert, daagt uit.
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De recensie begon met de vraag: Wat lees je als je een
evangelie leest? Toegepast op de Het verhaal van Marcus wordt de
vraag: Waar let een lezer op bij het lezen van dit evangelie? Die vraag
blijft voor ieder open, al wijst de narratieve analyse op veel details die
een lezer waarschijnlijk zijn ontgaan. Maar inmiddels blijkt de
tegenvraag interessanter en door Joop Smit uitmuntend beantwoord:
Waar lette de evangelist op bij het schrijven van zijn tekst? Nog meer
dan Marcus trekt Joop Smit de lezers het verhaal in en verwoordt zijn
visie zo boeiend dat je vooral wilt doorlezen. De inhoud en de
leeservaring bij Het verhaal van Marcus zijn dan ook een aanbeveling
voor de andere Sleutelpassages. Hopelijk wordt Het evangelie volgens
Johannes (1975) nog eens door Joop Smit toegelicht.

Het verhaal van Matteüs. Sleutelpassages uit zijn evangelie.
Meinema, 2007. 136 p., pb uitverkocht ISBN 978-90-21141589
uitverkocht, maar bij Abdij Berne in de ramsj voor €5,75 zie
http://www.berneboek.com/shop/product.php?id=3258
Het verhaal van Lucas. Sleutelpassages uit zijn evangelie. Meinema,
2009. 164 p., pb € 17,50 ISBN 978-90-21142500
Het verhaal van Marcus. Sleutelpassages uit zijn evangelie.
KBS, 2011. 160 p., pb € 14,95 ISBN 978-90-61731627
recensie Ingrid van Neer-Bruggink
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Open Vensters
De eerste Open Vensters heeft het licht
gezien in het weekend van 11 en12 februari
2000. Het was een initiatief van Ingrid van
Neer, die de naam Open Vensters bedacht
heeft en Martijn Schrama o.s.a.
Dit weekend waren wij bij elkaar gekomen
om te onderzoeken of we een structuur voor
mensen met belangstelling voor Augustinus
op konden zetten. Meteen dat weekend werd het eerste nummer
gevolgd door nummer 2. Nummer 3 kwam pas in december 2000,
nummer 4 in juni het jaar daaropvolgend en vanaf toen kwam de
‘regelmaat’ van 4 keer per jaar verschijnen. U kunt dus al 12 1/2 jaar
het ‘wel en wee’ van de Familia Augustiniana Nederland volgen!
Bettineke van der Werf

FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
Verslag vanaf onze laatste bijeenkomst van 25 juni voor de zomerrust.
Bij de vespers hebben we Psalm 68 gebeden met een tekst van
Augustinus Sermo 53 en het lied Reastless is mij heart gezongen.
Na de praktische zaken bespreken we (bijna geheel) de preek over de
geboortedag van Johannes de Doper. Moeilijk maar boeiend….
Ons jaarlijkse uitstapje verzorgd door Gerrit en Margrit vond plaats op
30 juni, bestemming Utecht, naar de tentoonstelling Vrouwen voor het
voetlicht in het Museum Catherijneconvent, waar ook Augustinus
weelderig aanwezig is. Om 18.00 werden we thuis door Margrit
verrast op een uitgebreide maaltijd met een heerlijke glas wijn.
Op donderdag 16augustus was de voorbereiding van het
Augustinusfeest in de Boskapel samen met Joost Koopmans.
Annemiek heeft houten hartjes ingekocht die we gaan uitdelen na de
viering met de tekst: Laat mij mezelf kennen (zijde A) en Laat mij U
kennen (zijde B) het kortste gebed van Augustinus volgens
ingewijden.
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Bij de praktische zaken horen over de woensdagavond meditatie en
deze gaan beginnen vanaf 15 augustus om beurten wordt deze
voorbereidt door de familialeden.
Verder werken wij met de datumprikker voor de komende maanden
efficiënt en handig voor ons. En zijn er al suggesties voor het uitstapje
2013, maar die verklappen we nog niet.
Voor september gaat ieder op zoek naar preken van Augustinus.
In de zomerrust is ieder van ons uitgevlogen ver weg of dichtbij om
zich weer op te laden aan natuur en cultuur. Zelf ben ik naar Malta
(246 vierkante km) geweest enkele stukken rots midden in de
Middellandse Zee. Heerlijk gewandeld en rotsen beklommen,
prachtige kerken bezochten me laten overweldigen door de
schoonheid en de boeiende geschiedenis van het land. Onder andere
over de schipbreuk van de apostel Paulus die volgens de legende de
ernstig zieke vader genas van het Romeinse opperhoofd, Publius.
Deze bekeerden zich toen tot het christendom en Publius werd de
eerste bisschop van Malta. De H Paulus werd de beschermheilige en
de plek waar het schip verging en deze plek staat vandaag de dag
bekend als de baai van St. Paulus.
En nu weer terug naar het dagelijks leven, mijn dochter loopt naar wat
heet op de laatste dagen voor de geboorte van haar derde kindje. En ik
hoop dit nieuwe wezentje zeer spoedig te mogen verwelkomen gezond
en wel.
Marjette de Rechter
FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
Jongerenreis naar San Gimignano
Vanuit de Parochie Lindenholt gaat er sinds 2002 om de twee jaar een
groep jongeren naar het klooster van de Augustijnen in San
Gimignano. De meeste jongeren die meegaan, zijn lid van het
jongerenkoor van onze parochie. Dit jaar bestond de groep uit
negentien jongeren en vier begeleiders, van wie ik er één was. We zijn
op 25 juli vertrokken en op 8 augustus weer thuisgekomen. We gaan
er heen om daar te werken: allerlei kleine en grotere klussen worden
gedaan: het onkruid uit de binnentuin wordt verwijderd, deuren
worden geschilderd, er wordt schoongemaakt en als grote klus is dit
jaar de sacristie helemaal schoongemaakt en geschilderd. Ook zijn vijf
jongeren twee dagen naar het klooster in Lecceto geweest om daar
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allerlei werkzaamheden te verrichten. Naast het werk is er ook tijd
voor ontspanning, bijvoorbeeld om ’s avonds naar het stadje lopen en
daar van het lekkerste ijs ter wereld te genieten. We zijn ook twee
steden gaan bekijken: Siena en Florence. De zondagen zijn vrij om de
stad te bezoeken, te gaan zwemmen of op een andere manier te
ontspannen. Op allebei de zondagen hebben de jongeren gezongen in
de (Engelstalige) viering die om 11.00 uur in de kapel wordt
gehouden. Door de kerkgangers werd dat zeer gewaardeerd.
Werk en ontspanning zijn niet het belangrijkste doel van de reis.
Iedere reis worden er bezinningsbijeenkomsten georganiseerd en voor
iedere reis opnieuw wordt een thema gezocht, als uitgangspunt voor
de verdiepingsavonden. Dit jaar was het thema: ‘Guarda nel profondo
del tuo cuore!’. Je kunt dat vertalen als: ‘Kijk diep in je hart!’ of ‘Kijk
in het diepst van je hart!’. Ter voorbereiding zijn enkele jongeren op 5
november 2011 op de bijeenkomst van de FAN geweest, waar
Anthony Dupont een lezing heeft gehouden over het hart zoals
Augustinus dat ziet.
Tijdens ons verblijf in het klooster kon je merken dat de groep verder

naar elkaar toegroeide. Soms waren er irritaties en onbegrip. Die
verminderen, als je elkaar beter leert kennen en openstaat voor elkaar.
Ieder lid van de groep werd geaccepteerd en gewaardeerd om wie hij
of zij is.
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De laatste avond van ons verblijf hebben we symbolisch een boom
geplant (het was niet de goede tijd van het jaar om een echte boom te
planten, maar dat doen de paters later alsnog).
Deze kersenboom staat voor verschillende dingen:
- dat wij net als de boom vrucht mogen dragen en elkaar en anderen
tot zegen mogen zijn,
- als herinnering dat al tien jaar een groep jongeren uit Lindenholt naar
San Gimignano komt,
- het is een belofte voor de toekomst, dat we terug zullen komen.
We hebben daarbij ook het lied “We are one” gezongen. Dit was een
hele mooie afsluiting van ons verblijf daar en de onderlinge
verbondenheid die tijdens de reis gegroeid is, was voelbaar.
Antoinette Reijnders
FAMILIA AUGUSTINIANA WERKHOVEN
In september begint onze leesgroep weer. We kijken er al naar uit.
Na De Belijdenissen, die we vorig jaar lazen buigen we ons dit keer
over Augustinus’ preken en wel uit de bundel: Als korrels tussen kaf.
Volgens de tekst op de achterflap van het boek sprankelen zijn preken
van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg: Dat belooft wat. .
In de Werkhofgemeenschap hebben we deze zomer het 25 jarig
jubileum gevierd van onze dirigente: Lisette Bernt. Zij geeft aan de
(koor)zang op haar eigen vorm en zorgt daardoor voor hoge kwaliteit.
De keuze van de liederen en uitvoering daarvan is een onmisbaar
onderdeel in de vieringen en voegt veel toe.
De WHG-leden lieten dit heuglijke feit dus niet ongemerkt voorbij
gaan. Op bekende WHG-wijze werd Lisette in het zonnetje gezet door
een spetterende sketch, toespraakjes en liederen. En cadeaus
waaronder een fiets.
Hedy de Groot
Aan de abonnees van Open Vensters:
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2012 ad
€ 10 s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken.
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66.
t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘abonnement
Open Vensters 2012’
Penningmeester FAN
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VAN HET FAN BESTUUR
Op zaterdag 3 november a.s. houden we onze
halfjaarlijkse Ontmoetingsdag. Deze keer in Gods
Werkhof, Hollendewagenweg 20 in Werkhoven.
Drs. Joost van Neer zal deze dag de lezing
verzorgen. In de middag volgt dan de gebruikelijke
vergadering. De persoonlijke uitnodiging met
informatie over deze dag, alsmede de agenda voor de vergadering
volgen medio oktober. Noteert u deze dag in uw agenda?
Met Augustinus op weg
Augustijnse lekengemeenschappen
spiritualiteit en organisatie
Aan te schaffen op de FAN dag
voor € 4,= per exemplaar
Internationale Augustijnse Lekenbeweging.
Op het congres in Rome is gesproken over een wijze van organiseren
van de Augustijnse lekengroepen op internationaal niveau. Dit voor
zowel de fraterniteiten als de andere groepen.
In het stuk hieronder staat het voorstel zoals dat naar het generaal
kapittel gestuurd gaat worden. Daarin is gekozen voor een verdeling
van coördinatoren van de leken zoals de orde zelf haar indeling heeft.
Dat houdt concreet in dat er voor Europa drie coördinatoren in de
‘internationale samenwerkingsgroep’ kunnen worden gekozen. De
lekengroepen mogen zelf uitmaken hoe de keuze van de coördinatoren
tot stand komt.
Daarom hebben we met alle aanwezige Europese groepen de volgende
afspraken gemaakt:
- Ieder land waar Augustijnse lekengroepen actief zijn levert één
coördinator.
Vóór 1 januari 2013 zijn de coördinatoren van elk land bekend en
zijn hun namen aan het generalaat in Rome (,OSA) doorgegeven.
- Wanneer de landen de coördinatoren hebben opgegeven zal
Alejandro Moral Antón de gegevens aan deze groep doorspelen
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zodat zij een bijeenkomst kunnen beleggen.
Deze groep van kiezen uit hun midden de drie coördinatoren voor
de ‘Internationale samenwerkingsgroep’. De gegevens van deze
drie personen moeten vóór het kapittel in september bij het
generalaat bekend zijn.
- Deze groep van coördinatoren is ook een contactorgaan voor de
Europese groepen in de diverse landen.
Op deze wijze ontstaat er een groep ‘coördinatoren’ die op Europese
schaal de groepen met elkaar verbindt waardoor een duidelijker
structuur en een nauwere samenwerking mogelijk is.
Waarom nu dit in Open Vensters?
Op de komende FAN vergadering van 3 november zullen wij moeten
komen tot de keuze van een coördinator voor Nederland. Ik hoop dat
het mogelijk is dat u in de volgende bijeenkomst van uw groep daar al
aandacht aan kunt besteden en u met namen kunt komen van mensen
die zich kandidaat willen stellen. Wanneer iedereen weet waar het om
gaat is dat een voordeel in de vergadering van de FAN.
Evert Jan van der Werf.
Laity Congress Proposal
The participants in the 2012 International Augustinian Laity Congress
thank the friars of the Order's
Commission for the Laity for their collaboration with the Lay
representatives by listening to the Lay
Representatives, especially in the preparation for this International
Congress and the expansion of the
ability of the Augustinian Laity to collaborate in Augustinian unity in
the service of the Gospel.
After listening, to the friars, we affirm the working relationship that
was proposed by the friars of the Order's Commission for the Laity,
i.e., OSA (Friars) Commission for the Laity
• 2 Members of the General Council
1 friar APAC (Asia Pacific
1 friar AFA (Africa)
1 friar FANA (North America)
1 friar OAE (Europe)
1 friar OALA (America Latina)
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•

Augustinian Lay Coordinators
2 lay persons APAC (Asia/Pacific
2 lay persons AFA (Africa)
2 lay persons FANA (North America)
3 lay persons OAE (Europe)
3 lay persons OALA (America Latina)
Each region will determine the way they will choose their
Coordinators.
To enhance collaboration, we ask that the Prior General and the
General Council of the Order propose as part of the Program of the
Order 2013-2019 the following:
1. The working relationship proposed by the friar's Commission for
the Laity and affirmed by the 2012 International Augustinian
Laity Congress be the working relationship during the time of the
Program of the Order 2013-2019
2. The primary tasks for the working relationship during this time
should be:
a. Laity collaborating with the friars and listening. to them to
find ways that the laity can help friars advance the Program
of the Order 2013-2019 whose preparatory theme is The
Unity of the Order in Service to the Gospel. We rejoice in the
concern for breaking down barriers that are converting in the
themes of 2012 Augustinian Laity Congress and the 2013
Chapter of the Order.
b. Friars collaborating with and listening to laity to advance the
work of the Augustinian Secular Fraternities (FAS) and the
Laity in the Augustinian Family, especially across borders of
circumscriptions and nations, in Being the Body of Christ for
the World Today - the theme of the 2012 Augustinian Laity
Congress
c. Laity and friars collaborating together to prepare for the next
International Congress of Augustinian Laity (2018) with a
theme emerging from collaborative work and that encourages
even greater collaboration to advance our Augustinian
communion as a means for Being the Body of Christ for the
World Today.
Proposal of the Organisation in Rome
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TERUGKIJKEN
Verbeteringen
Lezing over de Communiteit van Grandchamp op 3 maart j.l
Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen op het verslag van de lezing
zoals deze in OV 47 geplaatst is. Met name het wegvallen van het
woord ‘niet’ in het begin was erg vervelend. Onze excuses daarvoor.
Er is na overleg met mevrouw Elisabeth van Ketwich Verschuur
besloten de verbeterde tekst alleen op de site van de Famila
Augustiniana bij OV 47 te plaatsen.
Bettineke van der Werf, Julia van Wel
Lezingen 5 november 2011 en 8 december 2011
De volledige tekst van de lezing op 5 november over Augustinus en het
hart, samen met de lezing over de Regel tijdens de Augustijnse
beweging op 8 oktober zijn via een aparte brochure tegen €2,50,
exclusief verzendkosten, via het provincialaat verkrijgbaar

HET INTERNATIONALE LEKENCONGRES IN ROME
Beschouwingen van een congres:
Van 11 juli tot en met 17 juli heeft in Rome het derde internationale
lekencongres plaatsgevonden.

Een deel van de commissie van voorbereiding met de vlaggen uit alle landen met
een augustijnse lekenbeweging.
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De Nederlandse familia was met een stevige afvaardiging aanwezig,
die bestond uit Wim Sleddens, Jan van Swam, Evert Jan van der Werf,
Bettineke van der Werf, Jan Martijn van der Werf, Karel Peijnenborg
en ikzelf. Verder hadden zich bij ons aangesloten Lode Caes en zr
Christine Everaere uit België.

Zondag op de trappen van de San Augustino, met Pater Generaal

Het thema van het congres, waar leken en augustijnen uit de hele
wereld en van alle leeftijden aanwezig waren, was ‘Being the body of
Christ, together.’
Dit thema bleek een gouden vondst te
zijn omdat het een onmetelijk diepe
bron vormt voor beschouwingen over
hoe je als augustijn, als leek, als
christen, als mens staat in een
gemeenschap. Natuurlijk lag de focus
daarbij veel op het functioneren van
een lekengemeenschap vanuit de
spiritualiteit van Augustinus, maar
soms oversteeg de discussie haar eigen
thema en ging het terug naar de kernvraag hoe ik als mens met mijn
medemensen omga.
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Het is onmogelijk om de
rijkdom van alle lezingen en
discussies die op het congres
werden gegeven en gevoerd, in
een artikel als dit samen te
vatten. Echter, bij de
behandeling van het thema werd
het fundament gevormd door
twee grote lezingen. Dr. Joseph
Kelly hield een zeer inspirerend
betoog, waarbij hij het functioneren als ‘Body of Christ’ koppelde aan
drie kernthema’s: Vriendschap, rechtvaardigheid en solidariteit.
Vriendschap overstijgt de menselijke kameraadschap op het moment
dat deze spiritueel wordt beleefd. Immers, dan zie ik God in een
vriend, en als ik die vriend begrijp, begrijp ik God. En door een vriend
liefde te betuigen, betuig ik God liefde. Vriendschap kleurt het leven:
‘Without a friend, nothing in the World will seem friendly.’ Het
lichaam van Christus lijdt echter ook nog steeds. De wereld is vol
onrechtvaardigheid: honger, armoede, ongelijkheid etc. Door ons te
bekommeren om onze medemens, bekommeren wij ons om Christus
en komen wij tot hem. En ten slotte wordt het lichaam van Christus
sterk doordat de ledematen solidair zijn aan elkaar: Wat de één niet
kan, zal de ander doen. En zo verenigt de Goddelijke liefde ons allen
binnen het lichaam van Christus.
De Italiaanse augustijnse bisschop
Scanavino hield een al even inspirerend
betoog, dat inging op de eenheid die heerst
in een christelijke gemeenschap, zoals ook
de onze is. Hij ging in op het bijzondere
belang van de communie, een woord dat
afkomt van commune (communion) en
gemeenschap betekent. Als wij dus de
communie (het lichaam van Christus)
ontvangen, bevestigen wij ons deel zijn aan
de gemeenschap, en worden wij zelf getransformeerd tot het lichaam
van Christus. Het ontvangen van de communie is dan ook niet iets
passiefs, maar een bevestiging dat jij zelf onderdeel bent van hetgeen
je ontvangt: het lichaam van Christus. Je geeft wat je ontvangt weer
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door: Waar je de liefde van God ervaart, breng je deze in de praktijk
door er te zijn voor je naaste
(‘We may not always be able to reach to God,
but we can always reach our neighbour’).
Zo wordt dan de liturgie niet alleen een kwestie van vieren, en het
ontvangen van brood en wijn. Het wordt ook delen, de distributie van
het brood en de wijn. Juist in het delen worden wij één. Wij als
kerkgemeenschap zijn niet slechts christenen, maar wij zijn – als kerk
- Christus zelf geworden.
Naast de theorie was er ook alle
ruimte en aandacht voor de
praktijk. In zogenoemde ‘round
table meetings’ vertelden
verschillende mensen hoe in hun
dagelijkse leven het gemeenschap
vormen vanuit de augustijnse
gedachte, vorm krijgt. Er waren
round tables over hoe dit in het gezinsleven doorwerkt, over hoe dit
wordt vorm gegeven in de lekenbewegingen in de verschillende
landen en over hoe jeugdgroepen dat doen. Bij tijd en wijle waren die
verhalen ontroerend, met name de verhalen over het gezinsleven, dat
tot veel geluk kan leiden, maar dat ook soms heel scherp de
confrontatie betekent tussen vanuit het goede willen leven, en de
realiteit waarin dat niet altijd gaat zoals je dat zou willen.

Bij de presentaties over de jongerengroepen – uit Brazilië, Spanje, de
VS, Engeland, Slowakije en Nederland – overheerste het
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enthousiasme. Jan Martijn presenteerde onze jongerengroep en hun
activiteiten in San Gimignano. De presentaties werden erg enthousiast
ontvangen en leidden tot levendige discussies in de werkgroepen over
de rol van de jeugd, en de rol van de minder jeugdigen. Moet de ene
groep voor de andere plaats maken? Hoe zorg je voor een goede
samenwerking tussen de vitale jeugd en de ervaren ouderen? Hoe zorg
je dat jongeren voor de gemeenschap behouden blijven als ze
volwassen worden?
Natuurlijk is er ook aandacht geweest voor de praktische,
organisatorische aanpak. Daarbij overheerste een kerngedachte,
namelijk dat de groepen in de verschillende landen ook buiten de
congressen meer contact met elkaar willen onderhouden. De moderne
communicatiemiddelen kunnen daarbij een grote rol spelen. Elk
continent heeft hierover zijn eigen afspraken gemaakt. Binnen Europa
is afgesproken dat elk land een vertegenwoordiger aanwijst, die
contact onderhoudt met nog te kiezen coördinatoren. Zij coördineren
het contact tussen de landen, geven informatie over verschillende
initiatieven en ideeën aan andere contactpersonen door. Zo kunnen we
elkaar blijven inspireren. Ook zijn er plannen om tussentijdse
Europese bijeenkomsten te organiseren. In zoverre ligt er dus nog
huiswerk voor ons, omdat ook wij een contactpersoon moeten
aanwijzen.

Wat het congres tot een heel bijzondere ervaring heeft gemaakt, is de
manier waarop de deelnemers met de materie zijn omgegaan. We
hebben het niet bij woorden gelaten, we zijn niet blijven steken bij
ernstig gepieker en druk gedebatteer. Ik ben ervan overtuigd dat daar
het diepe besef is gaan leven dat wij daadwerkelijk broeders en zusters
in Christus zijn, en gaandeweg zag je ook meer en meer dat we ons
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ook zo gingen gedragen. Je voelde verwantschap en niet zelden een
diepe vriendschap voor mensen die je niet of nauwelijks kende. Zo
werd het beeld dat voor ons was neergezet als de gemeenschap vanuit
Christus als een levend, dynamisch geheel, een realiteit.
Vanuit het thema ‘Being the body of Christ together’ zijn
vriendschappen ontstaan en vriendschappen geïntensiveerd.

Jan Martijn en Jonas onder leiding van de Slowaakse groep op de bonte avond

We hebben veel over elkaar geleerd. Wist u bijvoorbeeld dat Evert Jan
en Lode enthousiaste en begaafde fotografen
zijn? Het resultaat krijgt u vast nog eens te
zien! Dat Bettineke ons steeds verbaast met
haar creativiteit, die ook dit keer weer leidde tot
een originele Nederlandse gadget die gretig
aftrek vond? Dat Jan Martijn kan dansen?
Dat Karel kan dirigeren? Dat Jan erg goed is in het bewaren van
geheimen? Dat Christine zich met hart en ziel bekommert om de
armen in Brazilië? En dat onze eigen Open Vensters in Engeland
wordt gelezen? Hello to you, friends! Hope you’re doing well.
U zult begrijpen dat ik het congres als erg inspirerend heb ervaren.
Je zou het zo kunnen samenvatten dat de voor ons, augustijnse leken,
reeds bekende begrippen Vriendschap en Gemeenschap van een
hoofdletter zijn voorzien. En nu wij weer zijn teruggeworpen in ons
dagelijks leven, met alle dagelijkse beslommeringen – en niet zelden:
zorgen - die onze aandacht opeisen, komt de ervaring van ‘Rome’
soms over als ver weg en bijna irreëel. Toch weet ik dat die ervaring
reëler is dan de dagelijkse hectiek en dat de Vriendschap en
Gemeenschap die ik daar heb ervaren, blijvend en overstijgend zullen
zijn.
Jonas van de Wiel
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De foto’s in dit artikel zijn van Lode Caes en Evert Jan van der Werf
Meer foto’s zijn te vinden bij www.kerkinzonnebeke.be
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HET AUGUSTINUSFEEST

Na het welkom met koffie en thee zijn we naar de Groene Zaal gegaan

voor de lezing en de boekpresentatie.
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Na de viering was er gelegenheid
elkaar uitgebreid te spreken
tijdens het lopend buffet.
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AUGUSTINUS ONDERWEG

Cassia, kerk vd heilige Rita

Rome patristicum
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STUDIEDAGEN
Augustijnse Beweging: Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging
Het platform van de 11 participanten van de Augustijnse Beweging
nodigt allen die 'iets' met Augustinus hebben van harte uit voor een
dag van ontmoeting en verdieping. De dag staat in het teken van de
visie van Augustinus op het begin van de Bergrede en de
gemeenschap die deze tekst wil oproepen. Heel de weidse 'achterban'
van de Augustijnse Beweging is van harte welkom!
Wij zien weer uit naar een goede dag!
PROGRAMMA
10.00 Aankomst, koffie, thee
10.30 Woord van welkom
door Bob Bodaar, voorzitter Augustijnse Beweging
10.35 Augustinus, pastor en bisschop
Bob Bodaar osa
11.30 Pauze, koffie, thee
11.45 Gelukkig zij die..... (Preek 53 en 53 A)
Hans van Reisen
12.45 Lunch
13.45 Bezinning op de twee preken over de Bergrede
15.00 Pauze koffie, thee
15.30 Korte gedachtewisseling rondom Allerheiligen &
Allerzielen
15.45 Afsluiting
AANMELDING
Datum: Zaterdag 27 oktober 2012
Plaats: Klooster De Stad Gods, Augustinessen
Soestdijkerstraatweg 151 1213 VZ Hilversum tel 035 6852246
Kosten € 12,50 (inclusief lunch)
Opgave op naam, vóór 15 oktober 2012
per post: - Augustijnse Beweging, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht
via e-mail: - bodaarbob30@gmail.com
- hansvanreisen@augustijnsinstituut.n1
telefonisch: 030 2313065
Vriendelijk verzoek bij opgave tegelijk ook de deelnamekosten te
voldoen (op rekeningnummer 2509905 ten name van Augustijnse
Beweging, Utrecht).
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OSA INTERNATIONAL NEDERLAND
In het afgelopen maartnummer van Open
Vensters hebben we u bericht dat Ton Tromp
een eerste geldbedrag heeft ontvangen en dit
zou gaan verdelen onder de weduwen. Deze
keer kunnen we u melden dat het geld ook goed
bij de weduwen terecht is gekomen!
Afgelopen maand is Ton Tromp OSA kort in Nederland geweest,
samen met Paulus Willem Uilipi OSA en Hendrik Orisu uit
Manokwari. Omdat Ton Tromp niet al te vaak in Nederland is, hebben
we van de situatie gebruik gemaakt en met hen afgesproken.
Pater Yampormase zorgt ervoor dat de juiste mensen het geld
ontvangen. Om de controle te bevorderen wordt de hulp vooral in
natura verstrekt, zoals goederen, of de directe betaling van
collegegelden van hun kinderen. Met uw donaties zijn de twee
weduwen, mevrouw Rufina en mevrouw Woriat direct geholpen.
Mevrouw Rufina heeft een dochter die inmiddels is afgestudeerd als
verpleegster. Zij kan inmiddels haar moeder mee ondersteunen. Het
geld is gebruikt om de fundering van haar nieuw te bouwen huis te
maken.
Het geld voor mevrouw Worait wordt met name gebruikt voor de
opleidingen van haar drie dochters. De oudste heet Novi Mati en heeft
net haar diploma gehaald aan SMA Augustinus in Sorong. Zij is
ingebracht in het “scolarship fund” van de Augustijnen, dat ongeveer
20 studenten per jaar ondersteunt. Voor haar twee jongere dochters
bestaat zo'n fonds nog niet. De middelste dochter moet vanwege de
afstand dagelijks met een taxi naar de SMA Augustinus vanuit Aimas
naar Sorong. Inclusief schoolgeld komt dit neer op 500.000 rupia per
maand, ongeveer 40 euro per maand dus. Een ver familielid heeft een
goed huis voor zichzelf laten bouwen. Omdat hij op een van de
boorplatforms werkt, mag mevrouw Worait hier zolang wonen. Zodra
hij weer terugkomt, zal ze dit huis uit moeten.
U ziet, uw donaties komen goed terecht bij “onze” weduwen. In het
volgende nummer willen we ook een aantal foto's plaatsen die
gemaakt zijn door José van Diepen van de Stichting Augustinianum
Sorong (SAS).
29

Pater Yampormase heeft het stokje inmiddels overgedragen aan
broeder Wimpie Yansoni OSA. Aangezien ook zijn Engels niet erg
goed is, zal het contact voorlopig via Ton Tromp lopen. Er zijn nog
veel weduwen als mevrouw Worait en mevrouw Rufina. We kunnen
uw hulp heel erg goed gebruiken!
Heeft u een goed idee voor een activiteit om geld te werven, weet u
bijvoorbeeld een goede plaats om posters op te hangen, of om folders
neer te leggen? Houdt u binnenkort een bijeenkomst? Laat het ons
weten, alle hulp is meer dan welkom! Uiteraard kunt u ook financieel
bijdragen aan OSA International Nederland. Wij zijn altijd te bereiken
via e-mail: info@osainternational.nl. Uiteraard zijn wij erg blij met
donateurs, maar ook eenmalige giften zijn van harte welkom!
Namens de Stichting OSA International Nederland,
Wim Sleddens (voorzitter),
Jonas van de Wiel (secretaris)
Jan Martijn van der Werf (penningmeester)
bankrekening: 12.66.22.477
IBAN: NL55RABO0126622477
BIC: RABONL2U
Rabobank, t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven.

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 6 series. De A, B en
C serie bestaan uit kerstteksten, de
D serie dragen algemene teksten. V
teksten over vriendschap en de E
serie heeft teksten die bij rouw
gebruikt kunnen worden.
Per set van 5 kaarten met 5
enveloppen kosten ze € 5,=
(exclusief verzendkosten)
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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)
Boekenleggers
Er zijn 5 verschillende boekenleggers
met teksten van Augustinus. Ze kosten
€1,= per stuk en zijn verkrijgbaar op FANdagen.
Kaarsen
Kaarsen met het Augustinusraam uit Amsterdam zijn te koop via de
groep Amsterdam.
Boekje
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 Papu
(Indonesië). Voor verdere informatie over de verspreiding van dit
boek kunt u contact opnemen met de secretaris van de F.A.N.

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/
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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. augustinians.net
: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 oktober
3 november 2012
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Ontmoetingsdag
Augustijnse Beweging
FAN dag
Werkhoven

