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INLEIDING:

- Zoek als nederigen, want als u Hem gevonden heeft, zult u een veilige
hoogte bereiken. De zuigelingtijd zal uw onschuld aanduiden, de
kindertijd uw ontzag, de jeugd uw geduld, de volwassenheid uw deugd,
de middelbare leeftijd uw verdienste, de ouderdom niets anders dan de
sneeuwwitte haren van wijsheid en inzicht. Langs deze keerpunten en
levensfasen gaat uw leven niet zomaar voorbij, maar vernieuwt het zich
terwijl u steeds dezelfde blijft. De tweede levensfase zal niet volgen om
de eerste te laten verdwijnen, de opkomst van de derde zal evenmin de
ondergang van de tweede betekenen, en de vierde zal niet geboren
worden om de derde te laten sterven. De vijfde zal de vierde niet
misgunnen te blijven bestaan. En de zesde zal de vijfde niet naar het
graf dragen. Ook al komen die levensfasen niet op een en hetzelfde
moment, toch zullen ze in een vrome en gerechtvaardigde ziel in
gelijkwaardigheid en eendracht stand houden. Deze levensfasen zullen u
naar een zevende brengen: de eeuwige rust en vrede. Wanneer u, zoals
we hebben gelezen, zesmaal uit de noden van dit doodbrengend leven
bent gered, dan zal u ook in de zevende geen onheil treffen. Wat daar
niet zal zijn, zal niet strijden. Evenmin zal de overhand krijgen, wat de
strijd niet durft aan te gaan. Daar is een veilige onsterfelijkheid, daar is
een onsterfelijke veiligheid.

Uit: Als licht in het hart, Sermo 216 In de schoot van het geloof pag 83

Augustinus kan het zo mooi verwoorden. We laten hem dan ook
met veel genoegen zelf aan het woord. 
Fasen die elkaar niet laten verdwijnen. Een Familiabrief die start,
herstart en doorgaat. Helaas flink later dan de opzet was ligt hier
voor u het vijfde nummer van Open Vensters. We spreken
opnieuw de hoop uit Open Vensters regelmatig te laten
uitkomen. Of anders gezegd: dat we voor elkaar open van
venster zijn, zodat we op de hoogte blijven van elkaars wel en
wee, en bezigheden. Wij wensen u veel genoegen met het lezen
van de vijfde nieuwsbrief. 

Wim Sleddens, Eric Luijten, Bettineke van der Werf. 
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AUGUSTINUS ZEGT ..

De hierna volgende tekst komt uit de Belijdenissen IX, 10. 
Toen Augustinus pas bisschop was, schreef hij dit werk op verzoek van
mensen die wilden weten welke weg hij had afgelegd. Zij hadden hem
gekend als jong ambitieuze intellectueel en nu bleek hij ‘ineens’ monnik
en bisschop in de katholieke kerk te zijn geworden. In dit gedeelte van de
Belijdenissen vertelt Augustinus hoe hij in 387 met zijn moeder een
gesprek had, vlak voor haar dood, een wonderlijk gesprek waarin het
eeuwige leven niet alleen ter sprake werd gebracht maar zich ook een
ogenblik liet aanraken.

De dag waarop zijn moeder heen zou gaan, was ophanden. U, God, wist
natuurlijk welke dag dat was, maar wij niet. Toen gebeurde het – ik ben
ervan overtuigd dat U daar op de voor U zo bekende ondoorgrondelijke
manier de hand in had – dat zij en ik uit een raam stonden te leunen, van
waaruit we de binnentuin konden zien van het huis, waar wij op dat
moment logeerden. Het was in Ostia aan de Tiber. Wij hadden daar
samen een heel fijn gesprek. Wij vergaten wat achter ons lag en keken
reikhalzend uit naar wat voor ons lag. In tegenwoordigheid van de
Waarheid, U, vroegen wij ons af hoe we ons toch het eeuwige leven van
de heiligen moesten voorstellen, dat geen oog heeft gezien, geen oor
heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Met de mond van
ons hart smachtten wij naar de hemelse stroom van uw bron, de bron van
het leven bij U. Daar wilden wij door besprenkeld worden en we
probeerden ons ervoor open te stellen, in de hoop dat het ons op de een
of andere manier zou lukken om over zo iets groots te denken … Zo
kwamen we uit bij de grenzen van ons denken. En ook die gingen we
voorbij om uiteindelijk het land van de onuitputtelijke overvloed te
mogen betreden, waar U Israël voor eeuwig laat grazen op de weide van
de waarheid. Het leven daar is de wijsheid waardoor alles in wording is,
zowel wat voorbij is als wat nog komen zal. De wijsheid zelf is echter
niet in wording … En terwijl wij met elkaar praatten en naar de wijsheid
smachtten, raakten wij aan de wijsheid, heel even, met de volle
stootkracht van het hart.
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Uit: Belijdenissen. Tekstkeuze en inleiding door Carolinne White,
vertaling door Joost van Neer, Wim Sleddens  en Anke Tigchelaar.
Baarn, Ten Have, 2001, p.71.

BOEKPRESENTATIE door Martijn Schrama OSA.

De tekst is genomen uit een in alle opzichten fraai ogend boekje
waarvan de buitenkant voorzien is van een sprekende omslag en
waarvan de bladzijden ge-illustreerd zijn met miniaturen en
randversieringen van handschriften uit The British Library. Illustraties

komen bij Augustinus-teksten maar zelden
voor. In dit geval maken ze het boekje nog
schitterender om te lezen, want ook de
vertaling zelf flonkert als, een juweel. Het
gaat om Augustinus Belijdenissen.
Tekstkeuze en inleiding door Carolinne
White, vertaling door Joost van Neer, Wim
Sleddens  en Anke Tigchelaar. Baarn, Ten
Have 2001,  
93 bladzijden 16 euro; ISBN 90 259 5249 6
te bestellen in de boekhandel of via het
Augustijns Instituut.

Indertijd had Wim Sleddens voor zijn parochianen in Lindenholt de
Belijdenissen van Augustinus vertaald in een voor een breed publiek
begrijpelijk Nederlands. Toen Uitgeverij Ten Have het Augustijns
Instituut verzocht de bloemlezing door Carolinne White in het
Nederlands te vertalen. heeft men de vertaling van Wim als uitgangspunt
genomen. Maar zoals het gaat wanneer drie. deskundigen, ieder vanuit
het eigen vakgebied, zich over een vertaling buigen: de tekst van Wim
onderging aanmerkelijke veranderingen. Het teamwork van de classicus,
de theoloog en de neerlandica blijkt inmiddels een zeer correcte en vlot
lopende tekst opgeleverd te hebben.
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De overigens zeer lezenswaardige inleiding van Carolinne White,
waarvan de Nederlandse tekst je op geen enkele manier aan het Engelse
idioom doet herinneren, is door de vertalers ook inhoudelijk ingrijpend
bewerkt. Daardoor is zij uitgebreider dan de oorspronkelijke Engelse
inleiding. Sommige uitspraken van White bleken nogal kras. Zo zei ze
over de jonge Augustinus: ...geboren als zoon van een heidense boer...
Dat werd in de Nederlandse  uitgave: ... geboren als zoon van een
christelijke moeder en een niet christelijke Vader in Thagaste.
Deze bloemlezing uit de Belijdenissen biedt een aantal welgekozen
passages over Augustinus' jeugd, zijn omgang met zijn vrienden en zijn
visie op vriendschap: ook komt de relatie met zijn vriendin ter sprake.
Augustinus' zoektocht naar God wordt verduidelijkt alsmede zijn
nadenken over de plaats en het statuut van het kwaad. Natuurlijk kunnen
het verhaal van zijn bekering en het beroemde visioen te Ostia niet
ontbreken. Tot slot volgen nog enige gedeelten uit de laatste, niet-
biografische hoofdstukken van de Belijdenissen.

De keuze van de illustraties is dikwijls heel
gelukkig, in enkele gevallen echter minder.
Wat te denken van het feit dat de passage over
de woestijnvader Antonius wordt
aangekondigd door een boekdragende en
gemijterde bisschop. Een door de duivel in het
nauw gebrachte Antonius, was hier meer op
zijn plaats geweest. De afbeelding op bladzijde
53 laat zien hoe Jezus beproefd wordt door een
monnik die opzichtig
een rozenkrans

hanteert. De figuur houdt de Heer een steen voor
en vraagt Hem daar een brood van te maken,
Aan de pij te zien moet het een franciscaan zijn.
De twee hoorntjes die door zijn kap heen de
lucht inpriemen laten ons weten dat de Orde der
Minderbroeders gelukkig buiten schot blijft.
Over pijen gesproken: op bladzijde 91 zien we
een tronende Augustinus zitten, duidelijk
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gekleed in een habijt en omringd door knielende eremieten in hetzelfde
ordeszwart. De ondertitel wil het echter beter weten en vindt dat het hier
om kanunniken zou gaan.

In de laatste honderd jaar zijn er minstens vier verschillende
Nederlandse vertalingen van de, Belijdenissen op de markt gebracht.
Bekend zijn die van Mr.Frans Erens en die van de augustijn Antonius
van Lieshout; nog bekender die van Professor Sizoo en op het ogenblik
is de alweer meer dan vijftig jaar oude vertaling door Gerard Wijdeveld
het meest gelezen. Ze hebben allemaal natuurlijk hun eigen verdiensten,
maar van alle geldt tevens dat ze, onder invloed van het zich
voortschrijdende Nederlands, verder van de moderne lezer zijn komen af
te staan. Het is de winst van deze nieuwe vertaling dat zij in Nederland
het zelf geschreven levensverhaal van Augustinus weer dichtbij brengt.

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel
 
In ons zoeken naar orde en invulling voor onze familiagroep hebben we
vorderingen gemaakt. In de laatste Open vensters heb ik gewag gemaakt
van de behoefte tot heroriëntatie en het aanbrengen van structuur.
Aan de hand van schriftelijke reacties op een praatpapier zijn
gesprekken in onze groep op gang gekomen over een gemeenschappelijk
kader waarin wij ons kunnen herkennen. Voorlopig heet dat
gemeenschappelijk kader nog ,,statuut". Het wil een grondregel zijn
voor onze familiagroep volgens welke individuen en de groep invulling
willen geven aan de organisatie en de inhoud van onze bijeenkomsten.
De groep wil vanuit de Regel van Augustinus in vriendschap verbonden
zijn met elkaar en de Orde. Tevens kan de groep een aanvullende rol
vervullen in het Augustijns Centrum de Boskapel. Dit Augustijns
Centrum is in de afgelopen paar jaar gegroeid binnen de Boskapel vanuit
initiatieven en acties door het Boskapelbestuur. Ten aanzien van de
organisatie zijn afspraken gemaakt die onder andere betrekking hebben
op communicatie, secretariële functies en leiding. De inhoudelijke
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afspraken hebben de maandelijkse bijeenkomsten inmiddels structuur
gegeven. De maandelijkse bijeenkomst begint met een viering in de
Boskapel, samen met de conventsleden en staat ook open voor
belangstellenden. Na de viering kunnen allen in het klooster koffie
komen drinken. Hierna gaat de familiagroep verder met het inhoudelijke
deel van de eigen bijeenkomst. Op dit moment verdiepen we ons in de
,,Grondbeginselen voor een augustijnse vorming". 
Daarna volgt een rondje waarin we elkaar informeren over persoonlijke
zaken of interessen. Na de organisatorische mededelingen volgt een
korte slotviering die door één van de leden wordt voorbereid.
Het streven om de bijeenkomst om 22:00 uur te besluiten wordt
praktisch altijd gehaald.
In de maand november hebben we bezoek gehad van belangstellenden
uit de Werkhofgemeenschap die zich willen oriënteren op het
functioneren van een familiagroep. Zij willen onderzoeken of dit
mogelijk ook in Werkhoven tot bruikbare resultaten kan gaan leiden.
Eind december gaan de familialeden van de Boskapel met elkaar op
wandeling. Tijdens de wandeling kan men onderling van gedachte
wisselen en informeel samen actief zijn.
Tot slot wensen wij u alsnog een gezegend 2002 met onze allerbeste
wensen.

André Witlox 

Een taak in Rome

In september van dit jaar hebben de
Augustijnen een generaal kapittel gehouden.
'Generaal' betekent 'algemeen': de hele Orde
doet daaraan mee. Niet rechtstreeks, maar
via vertegenwoordigers. Voor een deel,  zijn
dat mensen met een bestuurlijke taak. Dit
waren er nu 26. Voor een groter deel zijn dat gekozen
vertegenwoordigers. Dat waren er dit jaar 50, en ik was een van hen. Er
waren ook nog enkele gasten op het kapittel, o.a. Paulinho. Hij was
speciaal uitgenodigd, vanwege zijn taak in Bolivia: magister van een
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internationale theologie-opleiding in Zuid Amerika. Gasten praten mee,
maar mogen niet stemmen. - Het was de tweede keer dat ik aan een
generaal kapittel heb meegedaan. Wie mij een beetje kent, weet ik dat
zo'n internationaal gezelschap mij aanspreekt. Overigens heb ik van dit
tweede kapittel veel meer genoten dan van het vorige, in 1995. Dit keer
was de sfeer veel meer ontspannen.
Er kunnen namelijk best spanningen ontstaan. In 1995 was de kwestie
aan de orde dat de zeven Italiaanse provincies samen een moesten
worden. Dat riep heel wat emoties op, want mensen vreesden dat er
daarmee een heel stuk eigen traditie verloren zou gaan. Dezelfde
spanningen als er heel gemakkelijk kunnen ontstaan wanneer twee of
drie parochies samen moeten gaan. In een wereldwijde Orde heb je veel
lange, maar ook heel verschillende tradities. Noord en Zuid Amerika
spreken een andere taal, maar denken ook anders. Europa is nog weer
anders. En met zijn leidende rol van vele jaren, worden in veel landen
van Europa de Augustijnengemeenschappen nu al jarenlang steeds
kleiner. Ze groeien daarentegen in Afrika en Azie, en in minder sterke
mate in Zuid Amerika. Polen, Tsjechië en Slowakije hebben sinds een
aantal jaren weer wat vrijheid. Maar het is desondanks heel moeilijk
voor de gemeenschappen daar om weer echt op de been te komen. De
vorming van mensen die nieuw toetreden, de studie van Augustinus en
zijn spiritualiteit, de onderlinge samenwerking tussen verschillende
landen, het zijn allemaal punten die besproken moeten worden. En
natuurlijk ook de financiën, en de vraag wat je doet met oude gebouwen
met een eeuwenoude augustijnse traditie.
Bovendien, en dat is de voornaamste taak, kiest het generaal kapittel een
nieuw bestuur. Dit jaar werd tot prior generaal gekozen pater Robert
Prevost, uit de Verenigde Staten. Hij is 46 jaar, en spreekt naast Engels
ook Italiaans en Spaans. Met deze talen, zijn leeftijd, en een aantal jaren
bestuurlijke ervaring, en met zijn capaciteiten als mens, is hij de juiste
persoon op de juiste plaats. 
Hij was niet de enige kandidaat voor die functie, en dat betekent dat je
het als kapittel eerst ook met elkaar eens moet worden. Enkele keren
kregen twee kandidaten ongeveer een gelijk aantal stemmen. Maar de
tendens werd duidelijk, en bij de vijfde stemming kreeg de nieuwe prior
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generaal 71 van de 75 stemmingen. (Een lid van het kapittel was
intussen naar huis gegaan, omdat zijn vader gestorven was.)
Een prior generaal heeft een bestuur om zich heen van 6 mensen, een
secretaris en een econoom. Op de voorlaatste dag van het kapittel zijn
deze 8 mensen gekozen, en ik was een van hen. Daarmee was het
kapittel ten einde, en kon iedereen weer naar huis.
Verschillende leden van het nieuwe bestuur hadden thuis bestuurlijke of
andere verantwoordelijken. Om die over te dragen aan anderen moesten
ook zij eerst naar huis, en daar waren ook enkele weken mee gemoeid.
Op 12 november waren we met zijn tienen weer in Rome terug. In die
eerste week hebben we globaal alles doorgenomen wat er onder de
verantwoordelijkheid valt van de prior generaal en zijn bestuur. Daar
heb ik dus ook mijn taken gekregen. Die zijn tweeërlei:
1 Contact onderhouden met de augustijnen in Noord-West-Europa,

d.w.z. met de augustijnenprovincies van Ierland,
Engeland/Schotland, Polen, Duitsland, Oostenrijk, België en
Nederland.

2 De pastorale aandacht van de Orde voor Jongeren, voor Leken
die met Augustijnen verbonden willen zijn, en voor de oecumene
in het werk van de Augustijnen.

Voor contacten dienen de gelegenheden zich aan: als er een kapittel is in
een bepaalde provincie; wanneer er in bijzondere bijeenkomsten
gesproken wordt over belangrijke zaken voor de toekomst; wanneer er
iets te vieren is, enz. De pastorale taken die ik heb gekregen kan ik het
beste vervullen via enkele internationale commissies, waarin mensen uit
verschillende landen bij elkaar komen en hun inzichten en ervaringen
samen bespreken. Van daaruit kun je dan samen een lijn uitzetten voor
de komende jaren.Dat alles vraagt aandacht en tijd, maar vooral een
goed contact met zoveel mogelijk mensen op deze verschillende
terreinen. Dat kan vaak het beste vanuit Rome gebeuren, maar is voor
een deel ook te doen vanuit Nederland. Internet en email zijn belangrijke
hulpmiddelen. Maar ik werk niet als eenling. Dat is de bedoeling niet, en
dat zou ik ook niet verantwoord vinden. Daarom overlegt het bestuur
regelmatig met elkaar, om alles wat aan de orde moet komen opnieuw
door te nemen, en ook samen de beslissingen te nemen. We hebben in de
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afgelopen maand november afgesproken dat we dat vier keer per jaar
doen. Ik heb dus nu een agenda met een vergaderschema van vier keer
per jaar, tot aan juli van het jaar 2007. Die vergadering in juli wordt een
extra vergadering, als laatste voorbereiding op het volgende generaal
kapittel, in september van dat jaar, wanneer wij onze taak teruggeven en
er weer een nieuw bestuur wordt gekozen.
Tenslotte:
na enkele weken als leden van het bestuur samen te zijn geweest in
Rome, kan ik zeggen dat het me daar uitstekend bevalt. Rome is
natuurlijk een geweldige stad. Wie de stad een beetje kent, komt er ook
vanzelf weer terug. Maar ook in huis is het goed. De groep mensen die
samen het bestuur vormen, zijn ieder voor zich mensen van formaat en
mensen met een goede teamgeest. Dat geeft je veel energie en veel zin
om mee te doen, heb ik gemerkt. Ik heb er alle vertrouwen in.
Niet alles hoeft in Rome te gebeuren. Van tijd tot tijd zal ik ook weer in
Nijmegen zijn, en dan ook weer graag in Lindenholt. Ik wens u een goed
nieuw jaar. Tot ziens in Nijmegen en (waarom niet) in Rome! U bent
van harte welkom!

Wim Sleddens
* Voor een uitgebreide impressie van het Generaal Kapittel zie bijlage

Familia Lindenholt

Omdat Wim Sleddens OSA een taak in Rome gekregen heeft, is hij niet
meer in de gelegenheid elke bijeenkomst van de Familia Lindenholt bij
te wonen. Wij zijn dan ook erg blij dat Gerard van Hoof OSA toegezegd
heeft ons te ondersteunen in deze. 

Bettineke van der Werf
Een nieuwe groep.

Sinds oktober 2001 komt in Utrecht een nieuwe groep mensen bijeen
rondom de spiritualiteit van Augustinus. Jan van Dril OSA begeleidt
deze groep als augustijn.
Diederik Wienen, lid van de familiagroep Eindhoven verhuisde naar
Utrecht waar hij studiesecretaris is geworden bij “121”. Ook Jan van
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Dril, die in Utrecht pastor is geworden van de binnenstadparochie,
verhuisde van Eindhoven naar Utrecht. Samen hebben ze het initiatief
genomen om hier een groep te starten die zich bezig zou gaan houden
met Augustinus. De groep integreert in het catechese project van de
Catarina/Augustinus parochie binnenstad. Dat de groep ook landelijk
centraal bijeenkomt mag blijken uit het feit dat er deelnemers uit
Aardenhout, Amsterdam en Haarlem aanwezig zijn. De groep wil een
open groep zijn waar mensen graag komen. Natuurlijk moet de groep
ook de kans hebben een groep te worden. Het gaat om een goede sfeer
en een ontspannen ontmoeting in de lijn van Augustinus.
De groep komt elke 3e vrijdag van de maand om 18.00 uur bij elkaar. Er
wordt eerst samen gegeten waarna ieder meehelpt met het afruimen en
afwassen. Dan wordt er in de pastorie gelezen uit de belijdenissen van
Augustinus (Weideveld vertaling) Afsluitend wordt een gebed
gehouden. Het gebed wordt geopend en gesloten met een lied. Er
worden psalmen gebeden en er wordt een Augustinustekst gelezen met
een moment van stilte ter bezinning.
De groep is nog pril en heeft nog geen vaste vorm. Hoe het zal worden is
nog niet helemaal duidelijk. “We zijn nog flexibel”, zei Jan van Dril,
“En hoe het ook gaat, ik heb er alle vertrouwen in.”
Wellicht zullen we elkaar in de toekomst tegenkomen bij een van de
familia-bijeenkomsten.
Jan van Dril, Jacobskerkhof 2, 3511 BL, Utrecht, tel. 030-231 92 20

Eric Luijten

Uitnodiging ontmoetingsdag Familia Augustiniana

Op zaterdag 2 maart 2002 wordt weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag
georganiseerd. Het thema van de dag zal zich richten op de structuur van
de familia, en wat ons daarbij voor ogen staat.
De ontmoetingsdag zal gehouden worden in klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15 te Eindhoven.

Programma ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana op 2 maart .
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Dagindeling:
09.30-10.00 uur Ontvangst

Koffie en thee
10.00 - 10.20 uur Opening

Lied en tekst
10.20 - 12.30 uur Thema I

Inleiding
Hoe willen we ons presenteren aan het kapittel?
Groepsgesprekken

12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 -15.30 uur Thema I

Inleiding
De structuur van de familia 
      in samenhang met de Orde
Groepsgesprekken

15.30 - 16.00 uur Pauze
Koffie en thee

16.00 - 16.30 uur Evaluatie
Discussie in de grote groep

16.30 -17.15 uur Slotviering
Viering en afsluiting

Deelname is vrij.
U wordt wel beleefd verzocht om ten behoeve van de praktische
invulling van de dag zich schriftelijk aan te melden voor 6 februari
2002. Dit kan afzonderlijk of per groep, bij aan melding per groep wel
alle namen opgeven!
Aanmeldingen:
Familia Augustiniana Lindenholt t.a.v.J. v. Swam
St.  Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen     
of per e-mail jf.v.s@12move.nl

Zaterdag 12 mei 2001 was de vorige algemene bijeenkomst van de
Familia Augustiniana. We zijn bijeengekomen in Lindenholt 
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Voor wie het vergeten was, een impressie:

Welk verlangen houdt je gaande, 
en wat betekent de Familia Augustiniana daarbij voor je?

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Dat ik u horen mag met hart en ziel

Familia Augustiniana, ontmoeting met elkaar. Al vanaf de gesprekken in
de Boskapel halverwege de negentiger jaren met augustijnen en in
Augustinus- geïnteresseerden blijken ‘ontmoeting’ gebed en Augustinus
synoniem. Het zijn steeds terugkomende elementen voor de Familia’s. 
Geen wonder dus dat we begonnen met het  Wees hier aanwezig.
Een dubbele aanwezigheid, de aanwezigheid van elkaar, familie
weliswaar niet in bloedband maar in Augustinus, en de Aanwezige. 
In groepjes van 3 kwamen we elkaar tegen en probeerden we te
verwoorden wat ons toch telkens weer naar deze Familia doet komen.
Ontroerende gesprekken.  Over herkenning, erkenning, het vinden van
een luisterend oor. Het ontdekken van elkaar. Over tot rust komen met
en bij elkaar. Maar ook het met en bij elkaar lezen van Augustinus
woorden en het samenkomen in gebed. De tijd was telkens te kort. De
bel gaf onverbiddelijk de volgende gesprekspartners weer ruimte tot
ontmoeting. Maar zo leerden we elkaar op een stralende zonnige dag ook
weer een stukje beter kennen. En kon je je (weer) verbazen over de
invloed die Augustinus na al die eeuwen ook op onszelf en op ons leven 
heeft. Van teksten gebruikt om mensen in een vergadering tot elkaar te
brengen tot ‘ík heb me nog nooit zo goed in het leven geworteld gevoeld
als nu’.  
We hebben geluisterd en uitgewisseld. 
Voor de oplettende lezer, het was misschien een lange weg om via
Eindhoven (want daar was de bijeenkomst in eerste instantie gepland)
via de Boskapel in Lindenholt terecht te komen, maar 
HET WAS GOED bij elkaar te zijn. Of het nu in de kleine groepjes van
3 was, de wat grotere groepen van 6, het bij elkaar zijn bij koffie en thee
met de heerlijke eigen gebakken cake (zelf bakken hoort misschien ook
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wel bij familie) de soep en de broodjes, het samen afwassen, het plenaire
gedeelte ‘s middags met alvast een voorproeven van het boek over de
commentaren bij psalmen (gaat het echt in juni uitkomen?) de viering
aan het einde van de middag of het gezellig samen zijn tot slot
(natuurlijk ook met augustijns bier). De viering die gepland stond om
half vier mocht gerust wat eerder beginnen. Alleen dàt haalden we niet .
De gekozen tekst bleek zoveel los te maken dat we al verder op de
middag waren dan we erg in hadden.   
Maar alleen wie het geproefd heeft waar ik over spreek, alleen die zal
me echt begrijpen. Maar ik spreek tot iedereen, tot de mensen die dit
verlangen kennen en tot hen die het nog niet kennen. 
....... Want heel dit gebeuren speelt zich van binnen af, het is niet in
woorden uit te drukken.
VERLANGEN HOUDT JE GAANDE. Tot de volgende
ontmoeting.....................

Bettineke van der Werf

Viering van het feest van Sint Augustinus 
in de Nederlandse Provincie

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt het feest van St. Augustinus
op (of rond) 28 augustus gevierd met Augustijnen en leden van de
Familia’s. We waren dit jaar te gast in Nijmegen, bij het convent van
Juan van Sahagun, waarschijnlijk beter bekend bij een groot aantal van
ons als de Boskapel.  We zijn begonnen met een viering waarin psalm 39
en commentaar op deze psalm door Augustinus (uit het boek: Zoals het
hart verlangt) centraal stond. Na een broodje, hebben we via een video
een impressie van de nieuwe behuizing van het convent in Bolivia
gekregen. Paulinho Santos OSA was in Nederland (in verband met het
Kapittel in Rome) en had ook fotomateriaal bij zich.  
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Daarna zijn we als
Jedutun de overspringer
vanaf het convent met de
bus naar Millingen
gegaan. Na een korte
wandeling ging de tocht
per boot verder. We
hebben een mooi stukje
van Waal gezien. Het

weer werkte fantastisch mee. Met een versnapering, een praatje met
elkaar en een gezellig zonnetje was het al weer snel tijd om naar de bus
te gaan. Weer terug in Nijmegen wachtte ons een heerlijk buffet. Na het
buffet was het al weer tijd om huiswaarts te gaan. 

Bettineke van der Werf.

Leerhuis ,,Orde scheppen met de Regel van Augustinus”

In het jachtige leven van alledag, willen we vaak heel veel in zo kort
mogelijke tijd. We racen tegen de klok en nemen te
weinig tijd voor de dingen die we graag doen.
Augustinus was in zijn zoeken niet anders.
Toen hij met een aantal vrienden bijeen ging wonen,
stelde hij een aantal regels op die later tot de Regel
van Augustinus werden. Door evenwichtige
aandacht voor het individu en de groep heeft de
kloosterregel van Augustinus door de eeuwen heen

zijn waarde bij het vormen van gemeenschappen bewezen. Het leerhuis
,,Orde Scheppen" houdt de deelnemers een spiegel voor.
Dat je op een eigentijdse en verhelderende manier Augustinus en zijn
Regel op je kunt laten inwerken, ondergingen een aantal
geïnteresseerden tijdens een leerhuis in Augustijns Centrum de Boskapel
op 16 en 17 november 2001. Het was de tweede keer in twee jaar dat dit
leerhuis in de Boskapel werd gegeven. Dertien belangstellenden namen
deel aan dit leerhuis onder leiding van Paul van Geest, docent KTU
Eindhoven (hoofdvak Augustinus)en Piet Veldhuizen, hervormd
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predikant, beide werkzaam in de Rotterdamse wijk Prinsenlanden. In
deze ,,yuppenwijk” werden zij herhaaldelijk geconfronteerd met achter
zichzelf aanhollende tweeverdieners vol idealen met overvolle agenda’s,
die daardoor te weinig toekwamen aan zaken die ze wel graag zouden
willen. Het bracht hen op de gedachte daar wat mee te doen. Zo kwamen
zij op het idee een cursus ,,Orde Scheppen” op te zetten. Paul van Geest
kwam vanuit zijn studie op Augustinus, Pieter Veldhuizen kwam via
Luther bij Augustinus terecht. Beiden vonden dat de Regel van
Augustinus bij uitstek geschikt kon zijn om te vertalen naar de
tegenwoordige tijd. De actuele maatschappelijke betekenis zou kunnen
worden gevonden in het mensbeeld dat uit de Regel naar voren komt.
Door ordening van de samenleving zou kracht kunnen ontstaan, waarbij
de Regel het middel is om tot die ordening te komen. Rust kan ontstaan
door jezelf toe te staan om aan jezelf toe te komen, je bewust te zijn van
het hier en nu. In ons dagelijks leven zijn we vaak gebonden aan een
veelheid aan regels, waardoor in het overschakelen van de ene set van
regels in de andere set dikwijls een valkuil zit die aanleiding is tot
onrust, wanorde en stress.
Aan de hand van passages uit de Regel werd op heldere wijze ingegaan
op bewustwording van het persoonlijke profiel en de mogelijkheid om je
dat te realiseren. Te leren inzien dat positief persoonlijke ervaringen
geuit mogen worden en daardoor jezelf en de gemeenschap waarvan je
deel uitmaakt verder kunnen brengen.
De Regel blijkt zich wonderlijk eigentijds te lenen om te bevestigen dat,
wat we reeds in ons dragen, vrijgemaakt kan worden en benut ten dienste
van anderen. De nieuwe samenleving die Augustinus voorstelt in zijn
Regel reikt nieuwe mogelijkheden aan om te groeien naar een heelheid
waarin het goede in individuen wordt vrijgemaakt, in het verlengde van
hoe mensen naar de Schepping kijken. Loyaliteit, collegialiteit /
vriendschap en verantwoordelijkheid kunnen vanuit de Regel, worden
ingezet om een ruimte te scheppen in iemands persoonlijke ontwikkeling
die ten dienste kan worden gesteld van anderen. Het nastreven van
volmaaktheid en geluk vanuit de Regel, blijken nog steeds heel goed
bruikbaar te kunnen worden gemaakt in ons dagelijks leven. Tekort
gedaan voelen en zelfmedelijden zijn menselijke emoties die een

18



samenleving kan oproepen bij mensen. Vanuit de Regel werd ingegaan
op het hanteren en erkennen van die zwakheden, het sportief ermee
omgaan, daarmee ruimte scheppend voor elk individu in de
gemeenschap. Om het belang van dit alles aldoor opnieuw duidelijk te
maken liet Augustinus zijn monniken iedere week de Regel voorlezen.
Dit leerhuis is een voortreffelijk middel de denkbeelden van Augustinus
nog steeds actueel te maken en anders om je heen te kijken dan je
voorheen deed.

André Witlox 
PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

Pelgrimeren
Jos Groot heeft 13 november voor belangstellenden
in Eindhoven verteld over zijn fietstocht naar
Santiago de Compostela. Voor Open Vensters heeft
hij een verslag geschreven van zijn tocht. 

1996, 18 Maart de dag dat ik 50 jaar word,  je kijkt
terug in de jaren en vooruit. Ik realiseer me dat ik
nog 5 jaar moet werken bij de brandweer en ik weet
dat dit meestal de moeilijkste jaren zijn om te
werken. Ik heb in al die jaren veel meegemaakt bij
branden en ongelukken, vele doden en gewonden en
er waren dingen bij die je ook nooit meer vergeet,
ze zijn als ware op je netvlies geprojecteerd. In al die jaren zag je ook
dat er heel wat brandweerlieden om kwamen tijdens de incidenten en ik
besef heel goed dat ik ook verschillende keren in m’n vak heel veel
geluk heb gehad, gezien het feit dat ik tijdens werkzaamheden goed
wegkwam. Ik wil, als ik de komende 5 jaar gezond en wel mijn beroep
nog kan uitoefenen dan hierna iets doen, maar wat? En dat wordt dan
een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en dan op de fiets. Ik
heb me er goed op voorbereid en vertrek op 25-4-2001. De avond voor
vertrek een mis in de kapel in ons dorp Mierlo en een mooi gebed voor
een pelgrimganger. Als ik de kapel verlaat word mij veel succes
toegewenst door heel wat Mierlonaren. ’s Morgens een mis in de
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Paterskerk en na de mis de zegen en eerste stempel op mijn credencial
(pelgrimspas), dan het afscheid van de broeders en paters en leden van
de Familia en dan op weg naar Mierlo met Jan van Dril en Paul Payens,
zij begeleiden mij op de fiets, Paul tot de Achelse kluis en Jan tot in
Maaseik. Aangekomen in Mierlo in de pastorie koffie en mijn tweede
stempel en krijg m’n steentje om dit bij Cruz del Ferro te leggen. Het
afscheid is erg emotioneel, m’n vrouw en dochter huilen en als ik weg
rijd dan slaan de twijfels toe iets wat me nooit is overkomen. Als ik in
België kom word het heel slecht weer. Tijdens m’n tocht heb ik op één
dag na, tot in Lourdes heel slecht weer gehad, maar de hulp die ik kreeg

van de mensen was in één woord gezegd geweldig. In
Berzieux bij m’n vertrek bij de familie Blindelle kreeg ik
geld mee om een kaars op te steken in Santiago en het
afscheid was zo vertederend dat ik naderhand dacht aan
een uitspraak van onze minister Jorritsma die zei:
“Frankrijk is een fantastisch mooi vakantieland alleen
moesten er geen Fransen wonen”. Ik heb hier vaak
onderweg aan gedacht en zei in mezelf ze moest ook

maar eens pelgrimeren dan merkt ze wel hoe vriendelijk en behulpzaam
de mensen hier zijn. De tocht door Frankrijk was vaak een hel, Zeer veel
regen en storm, overstromingen en dan word je vooral geconfronteerd
met jezelf, Je kijkt omhoog en dan denk je “Nou als daar die O.L. Heer
boven zit?”. En dan word je kwaad, want al die mooie lezingen en film
opnamen’s video’s die ik gevolgd heb zou je zo bij wijze van spreken in
een tas doen en dan van de hoogste berg zo in een ravijn gooien. Maar
het is vooral de hulp van de mensen onderweg wat je zoveel kracht
geeft. Als ik op 29-4 met zeer slecht weer en laat in Vezelay kom sta ik
als een verzopen kat in de Kathedraal en vraag of ik hier bij de paters
mag overnachten. Eerst moeten zij bidden in het kleine klooster wat bij
de kathedraal ligt, en als er wordt gezongen bemerk je wel dat dit echt
mooi is om naar te luisteren. De volgende morgen ga ik weer in de
stromende regen naar de kathedraal en woon de lauden bij. Tijdens de
gezangen word het mij teveel, want op dat moment komen er als ware de
verschrikkingen van mijn werk bij de brandweer naar voren, en dan huil
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ik, iets wat me nog nooit is  overkomen, en heb ik het ontzettend
moeilijk maar achteraf gezien was dit heel goed  dat juist deze erge
dingen die je als brandweerman meemaakt op dit moment zo naar boven

komen en je hoopt dan ook dat je hier toch goed
mee om kunt gaan. Dat dit zo naar boven  in me
kwam had ik helemaal niet verwacht en beschouw
ik dit dan ook als het hoogtepunt in mijn
pelgrimstocht. In Tarbes  word ik omver gereden
en zie de automobilist door rijden maar deze komt
in een file en ik rijd hem achterna en haal hem in
en stop voor hem. Ik vertel in het Nederlands wat

voor een figuur hij is en het lijkt er op dat hij onze taal verstaat, zelfs de
punten en de komma, s die ik uitspreek, wat was ik kwaad op hem. In
Lourdes komt dan mijn vrouw en Jan van Dril en verblijf daar een paar
dagen. Dit zijn voor mij een paar rustdagen en ik kan er wat eten betreft
als ware bijtanken want de energie die je verbruikt is enorm. Na een paar
dagen vertrek ik en kom dan in Spanje. De eerste dag ga ik slapen in een
refugio en moet me hiervoor melden bij een klooster. De man die hier
werkt als vrijwilliger bedondert me. Als ik ga eten in een bar dan wenkt
iemand me om bij hen te komen plaatsnemen, de een is een Fransman en
de ander een Nederlander. Ik vraag aan hem waarom hij pelgrimeert en
de man begint te huilen. Wat blijkt, als hij op de tv een pelgrimstocht
ziet naar Santiago zegt hij tegen zijn vrouw, ‘dit zou ik ook wel willen
doen’, waarop zijn vrouw antwoordt, ‘dat doe je maar als ik dood ben’.
Twee weken naderhand was zij overleden aan een agressieve vorm van
kanker, de man beschreef zijn vrouw en je voelde hoe groot hun liefde
was voor elkaar. In het stadje Portomarin zit ik te eten in een bar en zie
buiten 4 mensen aan komen wandelen Santiagogangers, het valt mij op
dat er 2 mensen worden geleid want deze zijn blind of slechtziend. Het
geluk straalt van hun gezicht en ik vind het geweldig gezien de
dienstbaarheid van het echtpaar, die dit voor hun doen. Op dat moment
staat de tv ontzettend hard aan zoals in elke Spaanse bar en ik zie hierop
hoe de nieuwe James Bond een filmonderscheiding krijgt. Hij is
omringd door mooie vrouwen in chique kleding en met goud omhangen
en erg opgemaakt. Hij word door hen gekust en gestreeld. Als je dan
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weer kijkt naar die vier mensen waarvan er twee blind zijn dan vraag je
toch af, wie is er nou gelukkig? Ik denk die vier mensen, en de James
Bond met zijn vrouwen gaat alleen maar om aanzien en geld. In
Santiago krijg ik mijn compostellaat  en wacht een paar dagen op mijn
zoon Paul die hier dan komt met het vliegtuig want we fietsen samen
terug naar Biarritz. Voor mij is dit een geschenk uit de hemel om dit te
kunnen doen met je zoon. Als we terugkomen in Nederland en weer
thuis kom word ik begroet door mijn kleinzoon die dan de eerste
woordjes tegen me zegt, ‘dag opa’, met deze woorden voel ik me
miljonair tussen mijn oren. Terug kijkend op mijn pelgrimstocht waren
een aantal dingen zo geweldig, denkend aan Vezelay waar ik overmand
word door emotie’s  en dan de ontmoeting en de hulpvaardigheid van
zoveel mensen, en natuurlijk Santiago de Compostella. Hier houd voor
mij mijn baan als ware op en dank ik diegene die ik onderweg de huid
vol schold en dat was ... GOD.....

Jos vertelt met veel plezier ook aan andere groepen over zijn tocht.
Wanneer u 13 november gemist hebt en toch ........ kunt u altijd contact
met hem opnemen! 

Uit een brief van Ton Tromp: 

Er zijn enkele dingen in de Orde gaande die echt vernieuwingen
zijn. Kleinere groepen zonder echte institutionele opera propria,
behalve op het gebied van spiritualiteit, meer dan ooit
internationaal georiënteerd, een verschuiving van Europa naar
andere continenten, grote aandacht voor persoon en werk van en
over Augustinus.
Dank voor het vierde nummer  van Open Vensters. Dit is het
tweede nummer dat ik ontving, en ik heb begrepen dat het ook het
laatste is omdat het opgaat in Tolle Lege. Of blijft het ook naast
Tolle Lege uitgegeven worden?  Dan  graag toch een exemplaar
naar hier, ook al komt dat waarschijnlijk maanden later aan. Een
hoop zaken, keuzen van
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teksten e.d. spreekt ook hier aan. Het wordt dan een kwestie van
tijd zoeken en vinden om te vertalen. Met de twee jongelui in
Nijmegen straks kan er hopelijk ook meer aandacht besteed
worden aan het vertalen van Augustinus in het Indonesisch. Er is
een grote markt voor! 

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

Verslag van de Commissie Vorming en Begeleiding. Nijmegen,
Boskapel, 12 juni 2001

1. Open Vensters
Dit Familia-orgaan heeft vanaf 1 september wanneer de
Nederlandse Analecta OSA uitgegeven wordt volgens een nieuwe
formule alleen de functie van een rondzendbrief . Open Vensters
wordt dan eenmaal meegezonden met de nieuwe Analecta (Tolle
Lege), met daarbij de vraag aan de geadresseerde of men Open
Vensters  wil blijven ontvangen. De Familia heeft een eventuele
ruimere  verspreiding van Open Vensters zelf in handen.
De redactie van Open Vensters bestaat uit: Wim Sleddens
(eindredacteur) Eric Luijten en Bettineke van der Werf.
De web-site voor de Nederlandse Provincie is bijna gereed. 
Hopelijk  kan hij vanaf 15 juli functioneren. Adres:
www.augustijnen.nl
Mededelingen
Brian Lowery was in Nederland op uitnodiging van Dolf van der
Linden. Hij heeft een zeer geslaagd bezoek gebracht aan de
Familia in Nijmegen en in Eindhoven. Er komt in Open Vensters
een bericht over de logeermogelijkheid te San Gigimigano.
Jan van Dril  en Diederik Wienen willen in Utrecht een Familia
oprichten. Diederik is redactielid geworden van de nieuwe
Analecta.
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3. De. doelstelling van de Familia Augustiana
De Familia houdt in:  

a. De ontmoeting en gemeenschapsvorming ter plaatse
b. De Gemeenschappelijkheid van de Familia
c. Als groep en grotere gemeenschap moet je ook  de uitstraling
hebben naar buiten, naar anderen die niet tot de gemeenschap
behoren. Hoe gebeurt dat?

a. Een vaste plek
Er moet een concrete plek zijn waar het Familia-gebeuren zich op
een of ander niveau kan afspelen, Naar een plek kun je toegaan.
Elke Familia-plek heeft een eigen karakter.
Ter sprake. kwam de vraag of  ‘open plaatsen' in de activiteiten van
de Augustijnenprovincie opgevuld zouden kunnen worden door de
Familia: bijvoorbeeld het Gasten- en Bezinningscentrum
Mariënhage. Daarbij werd opgemerkt dat de Familia zoiets niet
beschouwt als een winkel die draaiende gehouden moet worden,
maar als een activiteit die ook voor de Familia zelf vruchten
afwerpt. Elkaar als, gemeenschap ontmoeten doe je op een
concrete plek; ontmoeten is echter niet identiek met
dienstverlening: de zich vormende gemeenschap staat voorop, de
gemeenschap als gebeuren.

b. Opbouw van gemeenschap.
Als  je met je eigen groep gemeenschap wilt zijn is de volgende
vraag: hoe gaan de groepen met elkaar om? 
We hebben toch ook de verantwoordelijkheid om elkaar (elkaars
groepen) op te bouwen?
Voor een religieuze Orde bestaat/bestond de opbouw van de
gemeenschap uit een aantal stadia: intrede, vorming, dezelfde
ideologie, geloften, studie, dezelfde filosofische en theologische
achtergrond., priesterwijding, etc.
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Het gemeenschappelijke van de hele Familia kan thans
ondersteund worden door de plek Marienhage en de mogelijkheid
van er te logeren. door het Augustijns Instituut, door het
aankondigen, bespreken en lezen van boeken over Augustinus.
Voor de Familia bestaat de opbouw van de gemeenschap hieruit
dat je, steunend op Augustinus' inspiratie, elkaar opzoekt omdat je
dat zo graag doet. Juist daarom is een plek heel wezenlijk voor de
gemeenschapsvorming. Het is een middel, dienend voor het doel
dat de gemeenschap zelf is. Het is vergelijkbaar met de redenering: 
Ik ga nu naar de kerk. Dat is een persoonlijke beslissing. Maar je
rekent er op dat er in de kerk ook anderen zijn die eenzelfde
persoonlijke beslissing tav. De kerkgang hebben genomen.

Het eigen gezicht van de Augustijnse Familia in Nederland wordt
getoond door het feit dat iedere groep een echte groep is, dus geen
verzameling individuen zoals in een Derde 0rde. Daarbij  doen wij
Augustinus niet na, maar zoeken wij onder zijn inspiratie
gemeenschap.  En daarom zijn we erin geïnteresseerd dat de plek,
het onderdak blijft bestaan. Zo kan het een factor van de
doelstelling zijn dat je je voor die plek, voor een vaste plek, voor
een vaste datum etc. inzet. Want gemeenschap vraagt om tijd voor
elkaar, plaats voor elkaar en inzet voor elkaar. De Provinciaal zou
aan de verschillende groepen kunnen vragen om na te denken over
concrete problemen die hij hun voorlegt;  bv. enige participatie in
het beheer van een gebouw, in een administratie, in een bepaalde
activiteit. 

Eindhoven
Mariënhage heeft twee aspecten: het is een plaatselijke Familia,
maar het gebouw en de gemeenschap kunnen bovendien een
functie hebben voor de interlocale Familia; zoals indertijd Gods
Werkhof te Werkhoven functioneerde. Mariënhage  heeft daarom
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een extra aandacht nodig die de plaatselijke groep overstijgt. Kan
wat nu door het convent gedragen wordt, in de toekomst door de
Familia gedragen worden? Het is de moeite waard dat alle groepen
nadenken over de bijzondere plaats van Marienhage.

c. Hierover is niet uitvoerig gesproken omdat de tijd ontbrak.
 
3. De studenten OSA uit Papua
Voor de studenten is allereerst de magister verantwoordelijk, in
samenwerking met het convent. De CVB fungeert als klankbord
voor de magister en houdt de evaluatie. De magister is tevens
studiebegeleider.

4. Rondvraag 
- Er dient bijtijds een datum te worden vastgelegd waarop de
algemene Familia-bijeenkomst in 2002 kan doorgaan. Welke tijd
van het jaar is geschikt voor die ontmoetingsdag? Welke weekdag.
de zaterdag. Men zou het zo kunnen organiseren dat er op de
vooravond, dus vrijdagavond, een vrije aankomst is zonder vast
programma waar degenen die dat willen elkaar kunnen ontmoeten. 
- Open Vensters neemt de e-mail adressen op via Joep Beliën. 
- Is het wenselijk dat gezinnen in hun geheel lid worden van de
Familia? 
- Is het wenselijk dat er een vertegenwoordiging van de Familia
verschijnt op het Generaal Kapittel OSA. september 2001 te
Rome?

5. Datum voor de volgende vergadering 
De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 3 oktober
2001 om 20.15 uur te Nijmegen. Boskapel. Voor die vergadering
wordt ook de Provinciaal uitgenodigd. Er zal dan vooral over de
doelstelling van de Familia, gesproken worden.
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Verslag van de vergadering van de CVB plus de
oriëntatiegroep op 3 oktober 2001 in de Boskapel   
Gast: Bob Bodaar.

Gezien de aanwezigheid van Bob Bodaar, die speciaal gekomen is voor
een gesprek met de Commissie Vorming en begeleiding (+
oriëntatiegroep), is het jammer dat er geen enkele vertegenwoordiger uit
Eindhoven aanwezig kon zijn.

Het gesprek met Bob Bodaar naar aanleiding van zijn brief neemt enige
tijd in beslag. De bestaande verhouding tussen de orde en de
verschillende groepen wordt gekenmerkt door wederzijdse
betrokkenheid, maar er is weinig echt officieel. Een belangrijke vraag
van Bob, maar ook van diverse leden van de familiagroepen, is hoe we
tot een structurele inbedding van de groepen in het kader van de Orde
kunnen komen (en of en in welke vorm de groepen dat willen).
Voorlopig proberen we de feitelijke toenadering op een officiëlere
manier zichtbaar te maken. Daartoe worden de volgende besluiten
genomen:

Het lijkt een goed idee om de groepen te vermelden in de
Catalogus, de ledenlijst van de provincie. De groepen zouden
vermeld worden met een centraal adres, en de namen van de
leden. Dit wordt besproken in de groepen.

Het valt te overwegen dat de groepen aanwezig zijn/zich
presenteren bij het a.s. kapittel (15-19 april 2002). Dit wordt
besproken in de groepen en is punt van nader overleg.

Na deze bespreking verlaat Bob Bodaar de vergadering.

Wat het volgende nummer van Open vensters betreft besluiten we niet te
wachten tot het uitkomen van de volgende Analecta/Tolle Lege. Het
(voor ons onverwachte) uitkomen van nóg een Analecta-nummer heeft
dit plan doorkruist. De redactie draagt nu zorg voor de verspreiding van
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het volgende nummer, met begeleidende brief en uitnodiging aan
belangstellenden die geen lid zijn van de Augustijnse-familiegroepen om
zich te abonneren. Het nummer zal toegestuurd worden aan degenen die
ook de Analecta ontvangen.

De CVB + oriëntatiegroep prikt 2 maart 2002 als volgende
ontmoetingsdag voor de groepen, in Mariënhage. Eventueel zou deze
dag uitgebreid kunnen worden met vrijdagavond 1 maart.

De volgende vergadering van de CVB + oriëntatiegroep is gepland op 1
november, om 20.00 uur, in Eindhoven. 

Verslag van de vergadering van CVB + oriëntatiegroep 
op 1 november 2001 in Eindhoven.

1. Vorig verslag: 
Tekst: Het verslag van de vergadering van 3 oktober 2001 wordt
zonder opmerkingen geaccordeerd. 
Inhoudelijk: Alsnog wordt aan Louis Mulder de datum van 2 maart
2002 voor de ontmoetingsdag voorgelegd. Voor de vrijdagavond geldt
dat er max. 7 kamers-10 bedden beschikbaar zijn. Louis Mulder komt
hierop terug. 
-kopij voor de rondzendbrief als wel de aanmeldingsmogelijkheid
voor niet familialeden om zich op Open Vensters de abonneren kan
worden toegezonden aan B v.d.Werf.

2. Mededelingen:
-er is een nieuwe familiagroep opgericht in Utrecht. Jan van Dril
geeft leiding aan deze nieuwe groep. Gerard zal Jan vragen een
afgevaardigde uit Utrecht aan het CVB en orientatieoverleg te laten
deelnemen.  
-In de Boskapel wordt een cursus "orde scheppen" gegeven, er is
interesse bij de groep in Eindhoven. 
-Het provinciaal kapittel zal worden gehouden van 16 tot 19 april
2002. Op 19 april (slotdag) zal een viering samen met de
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familialeden worden gehouden. De familiagroepen zullen op deze
dag ook worden gepresenteerd. Tevens zullen de leden worden
vermeld in de catalogus. De groepen worden verzocht een up to
date ledenlijst aan de administratie in Utrecht te zenden.

3.De ontmoetingsdag in maart 2002
Over het program wordt gebrainstormd, en de volgende
onderwerpen passeren de revue;
-Het thema van de ontmoetingsdag van 2001 was " welk verlangen  
drijft jouw” is het mogelijk dit verder uit te diepen?
-Wat zijn jouw drijfveren?
-Een familie heeft ongeschreven verantwoordelijkheden, hoe gaan  
we hier mee om?
.Wat is de goede samenstelling of grote van een groep?
-Hoe bewerkstelligen we groei, in/van/met de groepen en de teden?
-Hoe kunnen we werken aan groepsvorming en werken aan  
geestelijke inspiratie en open structuren.
-Opleiding?
-Openvensters; hoe houden wij de vensters open?
-Waar wil je aan werken om je groep te laten voortbestaan
-Toestemming om te experimenteren.
-Dolf wordt verzocht wat te vertellen over een van zijn aquarellen
-Extra aandacht voor de nieuwe groep in Utrecht.
-Het thema richten op de structuur van de familia met het oog op  
het aanstaande kapittel.

4.Volgende vergadering
De volgende vergadering van de CVB + orientatiegroep is gepland
op 12 december om 20.00 uur in de Boskapel in Nijmegen.
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VERDER NIEUWS

Leerhuis
Leerhuis in de Boskapel:
26 februari:  Lichtbeelden van Fred Verstappen OSA: 
                   Augustinus over zijn bekering
Psalmen: 
6 maart en 12 maart: Wim Sleddens OSA
6 maart       Augustinus over Psalm 4 (en daarin zijn bekering);
12 maart     Augustinus over Psalm 39 (Enarratio 38)

AJT-Münerstadt 2002

Het “Augustiner Jugend Treffen” wat elk jaar in Duitsland gehouden
wordt zal ditmaal plaatsvinden van 9 tot en met 12 mei 2002 in
Münerstadt. Vanuit de organisatie is gevraagd of P.Renkens (024-
3784980) en E.Luijten (024-3790452) de muziek voor hun rekening
willen nemen en de organisatie voor Nederland willen coördineren. De
provincie heeft een bijdrage in de reiskosten toegezegd.

Vrijdag 4 januari komt de jongerengroep van de parochie Lindenholt
bijeen om de voorbereiding en de deelname aan het AJT te bespreken en
verder vorm te geven. Natuurlijk hoeft deelname niet alleen tot deze
groep beperkt te blijven. Jonge mensen (vanaf 16 jaar) die zich
aangetrokken voelen tot bijeenkomen rondom de spiritualiteit van
Augustinus, of die hier nieuwsgierig naar zijn kunnen zich voor dit AJT
aanmelden.

Eric Luijten

Voor wie nog niet bekend is met dit teken, het heeft met het
internet te maken.  Na ongeveer een jaar van gesprekken,
materiaal verzamelen, foto’s zoeken, en opvragen hebben de
Augustijnen in Nederland sinds 18 december 2001 een eigen

website. Deze is tot stand gekomen in nauw overleg met de federatie.
Opzet was en is om een gezamenlijke opzet te maken voor de site.
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Wanneer u gaat kijken op www.augustijnen.nl opent deze pagina dan
ook met de federatieopzet. Er is o.a. informatie te vinden over het leven
van Augustinus, over de conventen, Augustijnse heiligen, links
(=verbindingen) naar andere sites, en voor elke dag een ‘augustijnse
dagopening’
Wim Sleddens, Bart Tossyn en ik hebben hard aan de opzet gewerkt. We
zijn erg benieuwd naar uw reactie! 

Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.30 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

2  maart 
Familiadag in Eindhoven
26 februari 
Boskapel diapresentatie Fred Verstappen
6 en 12 maart
Boskapel Leerhuis Psalmen W. Sleddens OSA
16 - 19 april
Kapittel Nederlandse Provincie 
19, 20, 21 april
Connected with St. Augustine, Hilversum
9-12 mei
Augustiner Jugend Treffen, Münnerstadt
17 mei 
Studiedag Augustijns Instituut te Eindhoven

32



33


