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Foto Gerard Dietvorst, Rijksmuseum Amsterdam  
Inleiding: 

Voor u ligt het tweeënvijftigste nummer van Open Vensters.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN.  
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 
tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij met een 
foto hiervan! Wij hopen met  u op een mooi najaar en zeggen: tot 
ziens op de FANdag, 9 november in Lindenholt, Nijmegen.  
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 
Als iemand mijn boeken leest en zegt:  
‘Dit is niet goed geformuleerd, ik begrijp er niets van’,  
dan moet hij weten dat zijn kritiek  over mijn formuleringen gaat,  
niet over het geloof.  
En misschien had het ook wel beter gezegd kunnen worden.  
Van de andere kant, geen mens  
wordt altijd en door iedereen begrepen.   
Maar als iemand zegt: ‘Ik begrijp wel wat er staat,  
maar het is onjuist’,  
laat hij dan zijn mening met argumenten onderbouwen  
en mij corrigeren, als hij in de gelegenheid is.  
Als hij dat in goede verstandhouding en naar waarheid weet te doen 
en zorgt dat het mij onder ogen komt (als ik nog in dit leven ben),  
dan is dat voor mij een rijke vrucht van mijn werk.  
Als hij mij niet op de hoogte kan brengen,  
laat hem dan doen voor wie hij wel kan bereiken.  
Dat zou ik graag willen, het zou mij een groot plezier doen. 
Ik overweeg de wet van de Heer, zo niet dag en nacht,  
dan toch op de momenten dat ik kan.  
En om mijn overwegingen  
niet aan de vergetelheid prijs te geven, schrijf ik ze uit.  
Ik vertrouw dat God in zijn barmhartigheid mij doet volharden  
in elke waarheid die voor mij zeker is.  
En als op enig punt mijn gedachten een andere kant op gaan,  
dan hoop ik dat hij mij dat duidelijk maakt,  
met zijn verborgen ingevingen en aanwijzingen,  
door een duidelijk woord, of in een broederlijk gesprek.  
Dat is mijn gebed en deze wens heb ik bij hem neergelegd.  
Hij is machtig genoeg om te bewaren wat hij heeft gegeven  
en in te lossen wat hij heeft beloofd.  
 

(Augustinus aan het begin van zijn werk over De Drie-eenheid. 
Vertaling Wim Sleddens o.s.a.) 
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BOEKBESPREKING 
Augustine of Hippo, Faithful Servant, Spiritual Leader / Thomas F. 
Martin OSA, Allan D. Fitzgerald, OSA. – Pearson, 2011. 158 p. (Library 
of World Biography) ISBN: 978-0-205-56831-4 pb  ca.  € 25,00  
Een goede biograaf kan gebeurtenissen, soms zelfs de loop van de 

geschiedenis, terugbrengen tot één 
persoon als hij kan laten zien 
waarin het denken en handelen 
van die persoon bepalend is 
geweest voor zijn omgeving, 
waarom zijn invloed zijn leven 
overstijgt. Augustinus is zo'n 
geschiedenis bepalende figuur. Er 
zijn dan ook vele uitmuntende (en 
minder geslaagde) biografieën over 
Augustinus geschreven. De 
collectie van het Augustijns 
Instituut bevat inmiddels circa 150 
levensbeschrijvingen van hem. De 
oudste Vita van Augustinus is 
geschreven door zijn vriend en 
medebisschop Possidius. Hij gaf 

een korte, nogal feitelijke beschrijving van het leven van Augustinus 
zonder de geur van heiligheid zoals tot in de middeleeuwen 
gebruikelijk was. Eigenlijk zijn er niet eens zoveel biografische 
gegevens over het leven van Augustinus bekend. Augustinus gunt ons 
als lezer in zijn Confessiones weinig inkijkjes in zijn eigen leven. En 
wanneer hij iets persoonlijks vertelt, zoals de perendiefstal, doet hij 
dat met een ander oogmerk: de Confessiones zijn een soort 
zelfportret dat qua vorm één groot gebed tot God is. Hij vraagt zich af 
voor wie hij schrijft: 
'Zijn het mensen die alles willen weten over een ander, maar niet van 
plan zijn zichzelf te corrigeren? Waarom willen ze dan van mij horen 
wie ik ben, als ze niet van U willen horen wie ze zelf zijn?' (Conf. 10,3) 
Dit citaat en de ondertitel van deze biografie geven de doelstelling 
van deze biografie aan. Er is namelijk geen nieuw onderzoek verricht: 
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voor de gegevens putten de schrijvers uit drie recente biografieën 
geschreven door Peter Brown (gew. herdr 2000), Serge Lancel (2002) 
en James O'Donnell (2005). Dit werk wil geen commentaar leveren 
op zijn omvangrijke nalatenschap - vijf miljoen woorden, 
'Shakespeare schreef er maar 884.647' (p.VIII) – en al helemaal niet 
op de historische nalatenschap van zijn oeuvre dat nog vele malen 
groter en diverser is. Deze biografie is een introductie om de persoon 
Augustinus te leren kennen, om óver hem te leren, maar vooral ván 
hem te leren. Daartoe wordt Augustinus met treffende citaten 
veelvuldig aan het woord gelaten. En inderdaad, hij is een trouwe 
dienaar en inspirerende gids in Gods kerk en gemeenschap. 

Ingrid van Neer-Bruggink 
 
 
 

Met Augustinus op weg 
Augustijnse lekengemeenschappen 
spiritualiteit en organisatie 
Aan te schaffen op de FAN  dag  
voor € 4,= per exemplaar 

 
 
 
 
Aan de abonnees van Open Vensters: 

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2013 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 2013’   

Penningmeester FAN 
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FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILIA  AUGUSTINIANA AMSTERDAM 
Sinds de vorige OV is er eigenlijk weinig te melden. In de maanden 
juli en augustus zijn we niet bij elkaar geweest. Op 4 september j.l. 
zijn we als leesgroep weer bij elkaar gekomen en zijn we verder 
gegaan met de preken van Augustinus over teksten uit het Marcus- 
en Lucasevangelie. Uit de gesprekken, die hieruit voortkomen, wordt 
duidelijk dat deze teksten ons aanspreken. Ook door de begeleiding 
van Henk Kroon zijn dit zinvolle bijeenkomsten. 
Verder hebben wij als groep nagedacht over de vraag op welke wijze 
wij als Familia meer naar buiten kunnen treden. Hoe kunnen we het 
gedachtegoed van Augustinus meer handen en voeten geven? Waar 
staan wij als familia-groep? Dit in verband met de vraag van de Orde 
in het licht van het kapittel in april 2014. 
Er zijn enige suggesties geformuleerd die een nadere uitwerking 
behoeven en de komende weken zullen we hieraan moeten werken. 
Als Augustinusgemeenschap in Amsterdam West zullen we op 17 
november a.s. ons jaarlijkse Augustinusfeest vieren waarop hopelijk 
de uitwerking van onze ideeën kan worden getoond. 

Hans Simis 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  
'Kom goed binnen, ga beter naar buiten'. Met deze wens van 
Augustinus komen de leden van onze familiagroep naar de viering 
van het 50-jarig bestaan van De Boskapel, 30 juni 2013.  
Alle 'bewoners' van De Boskapel brengen een hartewens mee. Een  
vrije vertaling van onze hartewens zou kunnen zijn: Kom met vrede 
binnen, ga met meer vrede naar buiten. Met zichtbare aandacht,  
zorg en betrokkenheid vieren de aanwezigen dit feestelijke moment.  
Het motto is HartsTocht.  
Met een pelgrimstocht vlakbij (een weg door de Boskapel: 'Een  
harts-tocht van en naar je hart', met zinnige vragen), met broden  
en echte kaarsen, met een uitnodigende overweging (zie 
www.boskapel.nl/2013/harts-tocht/), met treffende liederen (o.m. 
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Herschep ons hart), met variërende hartewensen van alle direct 
betrokkenen bij De Boskapel, met muziek (de beide koren samen  
èn instrumentaal), met een speciaal communielied. Kortom, 
hartverwarmend voor een ieder aanwezig om mee te mogen 
beleven. De dag daarvoor vindt een bezinningsdag plaats met de titel 
'De Boskapel: pleisterplaats voor zoekers op weg naar mensnabij 
geloven'. De verscheidenheid van bijdragen levert een prettige 
harmonie op om te reflecteren. Als nog-niet-zo-lang-Familia-lid 
geniet ik er van. Op het uitgereikte rode hart schrijf ik 'Nederigheid'. 
Het begrip dat Augustinus in mij naar boven brengt. Nederigheid in 
doen en laten, vindt Augustinus, als hij de mogelijkheden van het 
leven overziet. Hoe kan het leven zo bijzonder zijn gemaakt? Hoe 
maak ik mijn keuzes in dat leven?  
Zaterdag 6 juli 2013 brengt onze familia-groep, op initiatief van 
Gerrit, een bezoek aan Kloster Frenswegen in Nordhorn. Gezegend 
met fraai weer bezoeken we dit goed gerestaureerde klooster, 
gesticht in 1394. De nieuw aangebouwde kloosterkapel, opgetrokken 
in beton en glas spreekt aan door de grote mate van transparantie.  
De bibliotheek is dicht deze dag. Helaas. Wel een reden een keer 
terug te keren. Het klooster dient als centrum voor bezinning tot 
geloof, oecumenische ontmoetingen, vorming en bijscholing. Een 
goede, gezellige dag met een heuse picknick op een (van Margrit 
gekregen) fraai Afrikaans 'Christus-kleed'!  
Op de vraag van de Orde (eenvoudig gezegd) 'Wat betekent voor jou 
de spiritualiteit van Augustinus en hoe denk je dat uit te dragen in de 
wereld?' is door ondergetekende een aanzet gegeven in 1xA4: God is 
doodnormaal. Enkele citaten: "Zich openstellen voor dat-wat-wij-
niet-kunnen-bevatten (een vorm van nederigheid ten opzichte van de 
menselijke biotoop) is voldoende voor God de mens te benaderen 
met zijn goddelijke impulsen.", "God zien als een onderwerp dat zijn 
plaats heeft binnen je leven, binnen je denken en voelen, maakt God 
normaal. Doodnormaal als onderdeel van het menselijk zijn in deze 
wereld. Maak van God een moment dat je kunt voelen en beleven. 
Steeds opnieuw." en "Elke vorm van bij elkaar komen (een 
gemeenschap vormen) dient ertoe bij te dragen dat de relatie mens-
God en God-mens zo direct mogelijk plaatsvindt. Een uitgelezen 
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opdracht voor de Familia Augustiniana daar structuur aan te geven." 
Ik sluit de tekst af met "Mogelijk ten overvloede: geloven is 
meer dan taal!" Over deze tekst, aangevuld met ideeën en 
voorstellen van de andere leden, gaan we nog 'stoeien'. Laat een 
ieder die zich aangesproken voelt iets te zeggen, op te merken, of te 
schrijven heeft contact met ons opnemen. U bent van harte 
uitgenodigd. 

Hans Walkate 
 
FAMILIA  AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Het is onmogelijk te zeggen dat je uitgelezen bent in de Belijdenissen. 
Maar we zijn wel aan de laatste pagina van het laatste boek uit de 
Belijdenissen gekomen...  We willen graag Augustinus zelf blijven 
lezen op onze bijeenkomsten. Vandaar dat we nu begonnen zijn aan 
Preken over de eerste brief van Johannes. We zijn de voorlezers in 
dubbel opzicht. Eén van ons leest telkens een stukje tekst voor, 
waarna we commentaar geven. Maar we lezen als een van de eersten 
een nieuwe vertaling van deze preken. Het zal iedereen wel duidelijk 
zijn dat de vertaler  bij onze bijeenkomsten aanwezig is... 
Het geeft voor ons aparte inkijken in de tekst. Waarom zo en wat 
bedoelt... is niet van de lucht. Zeker als de vertaler toelicht waarom 
hij déze keus maakte en niet een andere.  
We zijn voorlopig verkast van de maandag- naar de woensdagavond, 
omdat veel mensen uit de groep op maandagavond eigenlijk bezet 
waren, maar dan meestal toch nog kwamen. We gaan uitproberen of 
met alle agenda's de woensdag beter 'valt'. Samenkomen blijven we 
voorlopig wel doen... De preken over de eerste brief geven veel stof 
tot discussie en nadenken... 

Bettineke van der Werf   
 
FAMILIA  AUGUSTINIANA EINDHOVEN 
 Wat doet de FAN met ons, wat doen wij voor de FAN?  
Zijn het de augustijnen die de FAN vooruit duwen? De eerste 
leesgroepen zijn op initiatief van augustijnen ontstaan, het 
augustijnse bestuur drong aan op een landelijke organisatie met 
notarieel vastgelegde statuten en wanneer een kapittel in zicht is, 
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beginnen we, op uitnodiging van het augustijnse bestuur, na te 
denken over wat we willen bereiken.  
Met de vraag 'Wat doen wij behalve Augustinus lezen?' sluit ik deze 
opening in mineur af om in majeur verder te gaan.  
De FAN-gemeenschap    
De leesgroepen zijn ontstaan omdat wij 'leken' 
er behoefte aan hebben.  De aandacht voor 
contemplatie die bij de Orde in het dagpatroon 
is ingebed, is bij ons lekenaugustijnen maar 
beperkt aanwezig.  In ons leefverband te midden 
van alle soorten van drukte die ons opslokt, hebben we behoefte  
aan duiding in de vorm van inspiratie  en meditatie. Die halen we 
voor een belangrijk deel uit onze familia-avonden. Tijdens die 
bezinning maken we ons niet alleen Augustinus eigen, we worden 
ons bewust van onze betekenis voor elkaar en hoe wij onze rol in de 
maatschappij kunnen vervullen.  Daarbij voelen we ons in de FAN-
gemeenschap zo vertrouwd, de sfeer is zo open naar elkaar dat we 
vrijuit kunnen spreken over wat ons geloof en Augustinus met ons 
doet. Heel bescheiden is dat 'voorleven en doorgeven' op de 
Ontmoetingsdag in maart en in Open Vensters door sommigen 
verwoord.  Bescheiden, want wij zijn geen augustijnen, zeker geen 
'parttime-augustijnen'  want wij zijn fulltime bezig met ónze 
gemeenschap (familie, vriendenkring, buurt) en ónze zending 
(betaald en onbetaald werk, in allerlei dwarsverbanden) en als het 
kan, worden die augustijns-christelijk ingekleurd. Dat we durven 
formuleren dat ook wij ons geraakt weten door de inzichten van 
Augustinus'  en het augustijnse levenselan, zegt iets over onze 
geestelijke groei als FAN gedurende de afgelopen jaren. Van vreemd 
voor elkaar en onbekend met Augustinus zijn we een heterogene 
maar hechte gemeenschap geworden, dicht bij de augustijnen. Die 
bewustwording is een winst die we zelf hebben gecreëerd.  
Zichtbaar aanwezig zijn   
Eigenlijk snap ik die vraag wel naar wat wij als FAN met Augustinus 
doen. Het is een legitieme vraag aangezien de augustijnen zelf  
actief zijn (geweest) op het gebied van onderwijs, wetenschap, 
sociale zorg en geloofsopbouw. De concrete resultaten zijn 
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middelbare scholen, docent- en bestuurfuncties op universiteiten, 
het Augustijns Instituut, de Leerstoel Augustijnse Studies, de Labre- 
en Ritahuizen, financiële ondersteuning door PROSA, het bouwen van 
kerken en kerkgemeenschappen, zowel in Nederland als in Bolivia en 
Indonesië. Dit alles bleef functioneren, ook bij schaalvergroting, 
professionalisering of als de augustijnen zich terugtrokken uit de 
organisatie. (Overigens wordt het nog spannend als in zulke 
dienstverlenende organisaties het aantal betaalde banen zal  
afnemen en belangrijke taken door vrijwilligers moeten worden 
overgenomen.) Ik weet niet in welke mate Augustinus en/of hun 
levenswijze ter sprake komt, maar mensen zien dat ze elke dag vanuit 
augustijnse spiritualiteit invulling geven aan hun leven en werk.  
Vele FAN-leden werken in de dienstensector, het (hoger) onderwijs, 
zielzorg, ziekenzorg en andere  beroepen die vergelijkbaar zijn met  
de activiteiten van de augustijnen en waarin we het augustijnse 
gedachtegoed kunnen verspreiden. Tegelijkertijd is het voor ons  
knap lastig te concretiseren wat wij in ons werk vanuit augustijnse 
spiritualiteit doen. Probeer die persoonlijke inbreng maar eens 
zichtbaar te maken of te benoemen! Laat ik een poging doen. 
Wanneer ik als bibliothecaris naar aanleiding van een 
binnengekomen vraag op zoek ga naar geschikte informatie over 
Augustinus, gaat het niet om trefwoorden, boektitels of citaten 
alleen; ook om inleving en beleving. Of hoort die taakopvatting 
gewoon bij mijn werk? Af en toe geef ik een presentatie over het 
historische Mariënhage en de betekenis van de augustijnen voor 
Eindhoven. Dan ben ik behalve gastspreker ook ongevraagd een 
warm pleitbezorger van het behoud van augustijnse spiritualiteit in 
Eindhoven. Doe  ik dat als bibliothecaris of als FAN-lid? Ik weet het 
niet. Als ik thuis nog wat doorwerk voor de augustijnse zaak, welke 
pet heb ik dan op, vanuit welke bezieling werk ik?  
Terwijl ik in de vorige alinea's mijn augustijnse spiritualiteit probeer 
te concretiseren, wordt me tevens duidelijk dat we als FAN niet 
zichtbaar zijn. Wat we doen, doen we vanuit persoonlijke inzet, als 
individu, waarschijnlijk niet omdat we FAN-lid zijn en zeker niet als 
groep. Toch werken we beroepshalve en/of als vrijwilliger vanuit een 
grote bezieling en resultaten zijn er ook. Er zijn twee FAN-groepen bij 
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gekomen; vanuit de FAN is de NGO OSA International Nederland 
opgericht.  En (voormalige) augustijnse parochies draaien mede 
dankzij de grote inzet van vrijwilligers, onder wie vele FAN-leden.  
Je mag zeggen dat het augustijnse erfgoed mede in stand wordt 
gehouden door de FAN-leden en dat ook door onze persoonlijke  
inzet het augustijnse gemeenschapsideaal wordt verspreid in de 
leefverbanden waartoe wij behoren.  
Ons functioneren 
Voordat ik hardop ga nadenken over wat we zouden willen bereiken, 
wil ik nog even terug naar het eerste FAN-weekend van februari 
2000. De Commissie Vorming en Begeleiding van de OSA had een 
aantal vragen aan elke familia-groep voorgelegd. De eerste vraag 
was: Maak de commissie vertrouwd met wat je als groep bezielt en 
bezig houdt; wat beoog je, wat zoek je, wat sta je voor en waarvoor 
ga je. Formuleer je antwoord het liefst aan de hand van de termen 
'informatie', 'ontmoeting', 'liturgie', 'inspiratie' en 'vorming'. De 
vragen en resultaten zijn de eerste twee nummers van Open Vensters 
geworden. De verwachtingen vanuit de Provincie, zoals verwoord in 
de Nederlandse Analecta van de jaren 1998-99 en gedeeltelijk 
overgenomen in nr 1 van OV, zijn het herlezen waard. In 2000 
veranderde de Nederlandse Analecta van naam en formule en heet 
sindsdien Augustijns Forum 'dat zich richt op allen die zich thuis 
voelen bij een augustijns geïnspireerde levensstijl'. Het zijn een paar 
signalen van een oude orde richting lekenbeweging. Het lijkt erop dat 
de Provincie iets anders voorheeft (voorhad) met de FAN dan wij als 
signalen hebben opgepakt. Volgens mij wil de Provincie de FAN ruim 
baan geven als mutatis mutandis medevertegenwoordigers van de 
augustijnse spiritualiteit. Hoe zichtbaar willen we zijn in die rol? Dat is 
een andere vraag dan de vraag:  waarmee zou de Nederlandse 
Provincie OSA ons kunnen helpen als FAN verder te gaan?  
We kunnen er niet omheen dat onze resultaten bescheiden zijn. In 
ons drukke bestaan zijn we met zoveel meer bezig. Bovendien, zullen 
anderen opmerken, in augustijnse centra als Nijmegen, Amsterdam, 
Werkhoven, Eindhoven en Utrecht houden vele vrijwilligers de 
gemeenschap/kerk mede in stand zónder lid te zijn van de FAN.  
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Er gaapt een kloof tussen de vele vrijwilligers rondom de augustijnen 
en geïnteresseerden in augustijnse spiritualiteit enerzijds en onze 
tamelijk eenzijdig gerichte club anderzijds. En dat is de echte eye-
opener: er is een grote potentiële doelgroep die de FAN niet kent of 
slechts herkent als leesclub. We kennen vrijwilligers, vaak senioren,  
die hun week moeiteloos vol krijgen met onbetaald werk voor de 
kerk en gemeenschap. De FAN kan meer mensen werven op basis van 
binding met de augustijnen en augustijnse spiritualiteit. Het lijkt er op 
dat de FAN vooral lezers aan zich gebonden heeft en de meer 
praktisch ingestelde mensen niet durven aan te haken. Augustinus 
lezen is niet het hoofddoel, eerder een gevolg van concrete inzet en 
belangstelling. Je kunt ook op andere manieren met Augustinus of 
augustijns erfgoed bezig zijn.   
Ik zeg niet dat we de leesclub moeten opheffen, integendeel, 
vorming is essentieel. En zonder de augustijnen had ik Augustinus 
niet zo verstaan als ik nu doe. De kracht van Augustinus zit immers 
niet alleen in zijn uitleg van de bijbel en zijn genadeloze observatie 
van het menselijk gedrag. Het gaat bovenal om de inhoud, om zijn 
levensstijl die doorklinkt in zijn werk. Ik probeer me die augustijnse 
levensstijl eigen te maken. Een augustijns getint levenselan dat ook 
velen buiten de FAN bezitten.  
Gooi een steen in het water en er ontstaan concentrische cirkels, 
eerst klein en hevig, later groter en vager. Augustinus is in dit beeld 
de kern. De augustijnen en augustinessen zijn de eerste volgelingen 
van de door Augustinus' voorgeleefde en door hem verwoorde 
spiritualiteit. In de cirkels  daaromheen bevinden zich FAN-leden en 
leken die zich aangetrokken voelen tot de augustijnse spiritualiteit.  
Ik zie geen toekomst voor de FAN zonder de aanwezigheid van  
leden van de OSA. Er hoeven niet heel veel augustijnen aanwezig te 
zijn, maar genoeg om de voedende band met de OSA vast te houden.  
Mensen die structureel vele uren per week extra bezig zijn (in hun 
parochie, binnen familie, in de buurt, voor school), doen dat niet 
naast een flinke baan.  Vrijwilligers zijn enorm belangrijk om 
augustijnse centra in leven te houden en toch lukt dat niet zonder 
enkele beroepskrachten erbij: bij de brandweer is een deel vrijwillig 
en een deel beroeps, in de kerk is de diaken tegenwoordig een 
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betaalde functie. Voor een organisatie van vrijwilligers zijn 
deskundigheid en professionaliteit van belang.  School- en 
kerkbesturen die uit vrijwilligers bestaan, halen de benodigde  
professionaliteit binnen door een bestuurslid aan te nemen die de 
noodzakelijke kennis beroepshalve bezit.  Kortom, voor de FAN is 
verbreding mogelijk, grotere zichtbaarheid wenselijk en meer 
professionaliteit noodzakelijk. Laten we ons de komende 
ontmoetingsdag eens bezinnen op wat deze augustijnse spiritualiteit 
voor ons is en in welke mate we die kunnen profileren en wat 
daarvoor nodig is.  

Ingrid van Neer-Bruggink 
lid Familia-groep Eindhoven, lid van FAN-bestuur   

 
WERKHOFGEMEENSCHAP 
IN MEMORIAM 
Op 7 juli is René Quispel overleden. Na een ziekteproces van een 
aantal jaren is René uiteindelijk in een Hospice in Wijk bij Duurstede 
overleden. Hij is 68  jaar geworden.  De eerste tekenen van zijn 

slokdarmkanker openbaarden zich 
vlak voor zijn pensioen. Er volgden 
zware jaren met zeer belastende 
operaties en behandelingen. In 
september 2012 werd duidelijk dat 
hij niet meer beter zou worden. Toen 
is het afscheid nemen begonnen. Het 
bijwonen van de zondagse vieringen 
in de WHG werd op een gegeven 
moment te moeilijk. Wel probeerde 
hij de FAN-bijeenkomsten  en de 
augustinus-leeskring te bezoeken. 
Want de FAN en het augustijns 
gedachtegoed betekenden veel voor 
hem. Dat begon al in de jaren tachtig 
toen hij de zondagse vieringen  in de 

kapel van Gods Werkhof ging bezoeken. Zijn jonge kinderen gingen 
mee. Samen met andere jonge ouders zette hij kinderactiviteiten op 
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zondag op. In latere jaren nam hij ook andere taken op zich in 
commissies en de kerngroep. Toen zijn pensioen in zicht kwam liet hij 
me weten dat hij daarna meer tijd zou hebben en zich dan graag in 
zou zetten voor de FAN. Hij keek er al naar uit ! Helaas mocht het 
daar niet van komen. Voor het zover was werd hij ziek. En hoewel hij 
altijd hoopvol was en de moed erin hield, werd hij niet meer beter. 
Wij zullen hem  in de WHG en in de augustinus-leeskring missen maar 
hij blijft in onze herinnering. 

Hedy de Groot 
 

POLOSHIRT MET LOGO 
De poloshirts met geborduurd 
FANlogo zijn te koop voor 
ongeveer €20,=. (De prijs is 
afhankelijk van de 
verzendkosten.) Ze zijn voor 
de eerste keer gemaakt  en 
gedragen op het lekencongres 

in Rome. Maar natuurlijk zijn ze voor iedereen van de FAN 
beschikbaar. Voor meer info: Jan Martijn van der Werf 
 
TERUGKIJKEN 
 
AUGUSTINUSDAG ZONNEBEKE 2013:  Kerk als moeder? 
 
De tweede Augustinusdag editie 
2013 in De Wijzer te Zonnebeke 
was er weer een om vingers en 
duimen van af te likken. Dat had 
niet alleen te maken met de 
voortreffelijke catering maar 
vooral met het schitterende 
referaat van Lode Aerts, vicaris 
voor opleiding en vorming in het 
bisdom Gent. Inhoudelijk was het 
beslist een hoogstandje, geen droge, dode materie maar woorden om 
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van te leven. Pater Wim Sleddens complimenteerde achteraf dat hij 
Augustinus vanuit het hart las en bracht. De manier waarmee de 
kerkvader ook zelf de Schrift benaderde. Een van de redenen 
trouwens waarom de teksten van Augustinus vandaag nog zo 
aangrijpen. Je voelt je onmiddellijk aangesproken, in het hart geraakt, 
alsof wat je leest of hoort voor jou persoonlijk is neergeschreven. Het 
legt meteen het wezen van je christen-zijn bloot. En die kern wekt 
vreugde en kracht en overstijgt elke ontmoediging. Je kunt je 
afvragen wat zo'n lezing bijdraagt tot kerkopbouw, wat voor concrete 
modellen ze aanreikt. Geen wellicht en dat is ook niet nodig want die 
plannen kennen we al. We voelen ons al te vaak onmachtig om die 
voorstellen in de praktijk om te zetten omdat we daarop te zeer 
defensief of angstig reageren. Wat we daar hoorden bevrijdt ons van 
die kramp, erkent maar relativeert ook ons onvermogen. Dat scherpt 
het verlangen aan om voort te doen en het wekt ook het 
noodzakelijke geduld op om iedereen te aanvaarden in zijn anders-
zijn. 
 
Steen des aanstoots 

Maar waarom zou je je 
überhaupt, al met al, met 
die Kerk inlaten, vraagt 
Lode Aerts zich terecht af. 
Ze is voor velen een steen 
des aanstoots en heeft een 
slechte pers. De Kerk is een 
heel menselijke en zwakke 
instantie die zich moet 
bewust blijven van haar 
fouten. Maar zelfs als 
beperkte en falende 

gemeenschap is de Kerk toch niet te scheiden van het bijbels, 
christelijk godsgeloof. De moeilijkheden die wij hebben met de Kerk 
houden daarom ten diepste ook verband met hoe veel van onze 
mensen vandaag die God ervaren. Vanuit een eerder vage 
religiositeit heeft God geen naam en geen gezicht meer. Het 
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goddelijke hangt eerder samen met energieën, met machten en 
krachten die de mens in zijn bestaan ervaart. Binnen de Bijbelse 
traditie werd God echter op een radicaal andere manier ervaren. Hij 
heeft zich sinds Abraham laten kennen als een persoon die op zoek 
gaat naar de mens en die het bestaan met hem wil delen. Juist 
daarom heeft Hij – om het lapidair te zeggen – een Kerk nodig.  
De Kerk is de gemeenschap waarin God zich aan de mens kan laten 
kennen en waar Gods plan met de wereld vorm kan krijgen. 
 
Augustinus als gids 
Op onze zoektocht naar een juister begrip van de Kerk kunnen we 
geen betere gids volgen dan Aurelius Augustinus. Lange jaren had 
hijzelf de grootste moeite met de gebrokenheid van de Kerk, niet in 
het minst met haar gebrekkige verkondiging en haar slecht gevormde 
priesters. Dat was één van de redenen om zo lang zijn doopsel uit te 
stellen. Dat was ook een reden om na zijn bekering de zware last van 

het bisschopswerk dat hij op 
zijn schouders torste te 
beschouwen als een soort 
kwelling om tot inzicht te 
komen in het ware wezen 
van de Kerk. Wellicht heeft 
niemand beter dan 
Augustinus de zwakheid van 
de Kerk ingezien. En heeft 
niemand beter ingezien 

hoezeer de Kerk ondanks haar zwakheid nodig is opdat God tot de 
mensen kan komen. God laat zich immers zien in de zwaksten, ook in 
het anders-zijn en in de onvolkomenheden van medewerkers. Je 
vormt geen Kerk met alleen maar gelijkgezinden en gekwalificeerde 
mensen. Dan worden mensen buitengesloten en met hen wordt ook 
God zelf aan de kant gezet. 
 
Kerk als moeder 
Om God werkelijk te kunnen herkennen als 'vader' die mensen 
verzamelt, moeten wij op aarde herboren worden uit de 



19 
 

gemeenschap van de Kerk. Met zijn typische volkse beelden heeft 
Augustinus de Kerk voortdurend 'moeder' genoemd. Het is een 
lievelingsthema van Augustinus. Het hoort tot de kern van zijn 
theologie. Immers,'de Kerk is moeder om aan de wereld het 
algemene vaderschap van God te tonen'. Of nog sterker: 'de Kerk is 
moeder van de christenen opdat ze broer of zus van Christus kunnen 
worden'. Net als Jezus mogen wij thuiskomen bij de Vader. Ons leven 
is geen speling van het lot. Het is de diepste zin van ons leven dat wij 
zonen en dochters worden van God de vader. Dat is meteen de 
diepste bestaansreden van de Kerk. 
 
Kerk als bruid 
Om Augustinus te begrijpen, moeten wij dus beseffen dat God 
allerminst een vage kracht is, zoals veel van onze tijdgenoten menen. 
De grote ontdekking bij zijn eigen bekering was precies dat God zich 
als vaderlijke liefde laat kennen. Als Jezus Christus evenwel in Gods 
naam in de wereld binnentreedt, raakt Hij niet slechts een paar 

enkelingen aan. In tegenstelling tot onze moderne, individualistische 
mentaliteit ziet Augustinus de mens wezenlijk in verbondenheid met 
anderen. Niemand leeft zonder de anderen. In die brede 
mensenfamilie is Christus binnengetreden. Door de komst van Gods 
liefde vinden wij, mensen, terug perspectief. Dat kunnen wij niet zelf 
maken. We worden niet verlost door onze eigen goede werken, maar 
door te vertrouwen op Christus' liefde. Het komt erop aan voor zijn 
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liefde open te staan. Hier ligt het beeld voor de hand van bruid en 
bruidegom. De menselijke gemeenschap die wordt aangeraakt door 
het aanbod van Christus' liefde, heet de Kerk. Zij mag aangezien 
worden als partner, als bruid. 
 
Kerk als hoer 
Als de Kerk geroepen is tot partnerschap met God, mogen we niet 
vergeten hoe ze zich tevoren – en nu nog – gedroeg als een 
prostituee die ontrouw was aan haar eerste liefde. Ongetwijfeld 
dacht Augustinus daarbij aan het wondermooie verhaal bij de profeet 
Ezechiël over Jeruzalem, de overspelige vrouw waarmee God een 
nieuw verbond sluit. De Kerk is dus wel een heel bijzondere moeder. 
Ze is een ontrouwe bruid, maar de bruidegom is zelf gestorven om 
zijn ontrouwe partner van de ondergang te redden. Dat Christus zo 
onverdiend tot de mens gekomen is en dat mensen daardoor 
herboren kunnen worden, is voor Augustinus tot op zijn laatste dag 
een onwaarschijnlijk wonder gebleven. Hij, die zo zeer de nabijheid 
van God ervaren mocht, kent ook als geen ander de diepte van de 
kloof tussen beide. Over Gods liefde kan hij niet spreken zonder 
tranen van woordeloze dankbaarheid. Daarom roept Augustinus op 
tot eindeloos respect en dankbare wederliefde voor zo een 
onverdiend geschenk. 
 
Zelf moeder worden 
Dat de mensen uit de moeder van de Kerk geboren worden, lijkt ons, 
autonome westerse burgers, een vreemde vergelijking. Hoe vaak 
klinkt het niet ijverig dat wij 'bouwen aan de Kerk' en dat wij – vooral 
in de hedendaagse crisis – de Kerk moeten vernieuwen en herstellen. 
Natuurlijk is het juist dat God onze inzet nodig heeft. Maar kunnen 
wij niet wat te eenzijdig zijn in onze moderne kerkvisie? Laten we het 
niet vergeten: de Bijbel zegt nooit dat mensen de kerk moeten 
opbouwen. Integendeel:'Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
bouwen vergeefs de knechten'(Ps. 127,1). Zou Augustinus ons niet 
kunnen inspireren met zijn eigenaardig beeld van de Kerk als 
moeder? Werkelijk: het zijn niet onze kerkelijke inspanningen die het 
christelijk geloof helpen verspreiden. Zou dat trouwens niet de zin 
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kunnen zijn van onze hedendaagse crisis? Er worden ontzaglijke 
inspanningen geleverd en toch slagen we er niet in, uit eigen kracht 
het tij te keren. Leert deze crisis ons niet het wezenlijke te 
herontdekken? Dat namelijk het geloof inderdaad een gave is, die we 
eerst en vooral moeten ontvangen om dan zelf – zoals Maria – met 
mildheid en geduld moeder te worden voor anderen. De gelovige 
volgt dus Maria na. Zij is het grote voorbeeld. Door haar geloof heeft 
zij zich zonder voorbehoud opengesteld voor Christus. Het ergste dat 
zou kunnen gebeuren is dat deze nieuwe geboorte van Christus in 
ons als christen niet levenskrachtig zou zijn. Aan zo'n misgeboorte 
heeft Augustinus zeker gedacht vanuit bijbelteksten zoals Jesaja 
26,18:'We leken zwanger en kronkelden van pijn, maar baarden niets 
dan wind'. 

Lode Caes, Zonnebeke 
 
HET AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 2013 
 

 Op de morgen van het Augustinusfeest op 28 augustus 2013 werden 
we verwelkomd met een heerlijk zonnetje. Hierdoor begon voor 
velen van ons de dag op het terras met een kop koffie of thee en 
heerlijk gebak.  
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Louis Mulder heette ons hartelijk welkom  
in de Groene zaal waar we bij elkaar 
gekomen waren voor de lezing van Wim 
Sleddens over Monica en Augustinus, 
haar en mijn leven intens met elkaar 
verweven.   Wim schilderde met 
tekstdelen uit de Belijdenissen ons beeld 
van de innige band tussen Monica die 
lijfelijk, maar vooral ook geestelijk de 
moeder van Augustinus was en hoe zij in 
de eerste delen van het boek het positief 
en Augustinus het negatieve beeld was.  

Het aangereikte boekje gaf veel stof tot nadenken. Op de site van de 
orde http://www.augustijnen.nl vindt u een uitgebreidere 
samenvatting. Na de lezing zijn we naar de Paterskerk gelopen. Hier 
was om 16.oo uur de feestelijke eucharistieviering.  
Dit jaar was dat zonder pater provinciaal Paul Clement omdat deze in 
Rome was voor het  Generaal Kapittel. Via You Tube zijn filmpjes 
terug te vinden van de openingsviering van het Generaal Kapittel met 
paus Franciscus. 

http://www.augustijnen.nl/�
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Na het Magne Pater was het borrelen en eten....... 
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Kortom het was weer een 
gelaagde Augustinusdag! 
 
 
 
 
 

 
AUGUSTINUS ONDERWEG 

Deze zomer hebben we een reis met de 
auto door Europa gemaakt. 
We begonnen in Rothenburg a.d.Tauber 
in Duitsland. Een wonderschoon 
plaatsje aan de Romantische Strasse. 
Dit oord ligt op zo’n 50 km van 
Würtzburg. Wij hadden gehoord dat er 
in deze plaats een Augustijner kerk met 
klooster staat en dus zijn wij daar naar 
toe gegaan. Op ca. 20 min. lopen van 
het centraal station, in de Stadtmitte, 
vonden we deze kerk met klooster van 
de Augustijnen. Per openbaar vervoer is 
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deze kerk ook uitstekend te bereiken. 
Het is een zeer oud gebouw, waarvan de kerk enige jaren geleden 
volledig is verbouwd en opnieuw ingericht. Het was een openbaring 
voor ons wat er 
architectonisch allemaal 
mogelijk is.  In plaats van veel 
heiligenbeelden die in 
dergelijke oude kerkgebouwen 
gebruikelijk zijn, troffen we 
een serene rust en eenvoud 
aan. Een verademing. Het 
interieur is geheel in zwart en 
wit uitgevoerd. Het is een 
aanrader om – als je in de 
gelegenheid bent – deze kerk 
een bezoek te brengen. Hierbij 
enige foto’s van het interieur 
en van het beeld van 
Augustinus dat uiteraard wel aanwezig is. 

Nelly – Hans Simis 
 

STUDIEDAGEN 
 
De Ontmoetingsdag van de FAN  
is op 9 november 2013 in Lindenholt. 
De inleider is prof. dr. Jozef Wissink 
Het programma volgt nog. 
 

 
OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 

Bericht uit Indonesië! 
Het is alweer even geleden dat we u vertelden over 
het geld dat wij hadden overgemaakt naar Indonesië 
(Papua). En net als u waren ook wij wel erg 
nieuwsgierig aan het worden hoe het onze adoptie-
weduwen nu zou vergaan.  
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Gelukkig krijgen we nu goed nieuws te horen uit Indonesië. Pater Ton 
Tromp OSA bericht dat uw giften zeer goed zijn besteed en werkelijk 
het verschil hebben kunnen maken voor mensen!  
Wij hebben in eerste instantie een bedrag van € 1.500,00 
overgemaakt, wat gelijk staat aan zo’n 17 miljoen Rupia. Hiervan zijn 
11 miljoen besteed aan de bouw van een keuken, een badkamer en 
toilet voor het huisje van Rufina, één van de weduwen over wie we u 
al eerder hebben bericht. Haar huisje is nu bijna af, en zal worden 
afgebouwd met hulp van een tweede bedrag dat we inmiddels 
hebben overgemaakt.  
De rest van het geld is besteed aan een studiebeurs voor Novianti 
Mate, de dochter van Cecilia Worait, die we ook al eerder onder uw 
aandacht brachten. Novianti volgt ver van huis een opleiding 
‘accounting’. Mede dankzij uw giften kan zij kost en inwoning 
betalen. Het ziet ernaar uit dat we haar ook volgend schooljaar 
kunnen blijven ondersteunen! 
Zo ziet u wat we nu al hebben kunnen betekenen met ‘slechts’  
€ 1.500,-. U hebt zo gul gegeven dat we inmiddels nog eens € 7.500,- 
naar Indonesië hebben kunnen sturen. Pater Tromp is nu in gesprek 
met enkele weduwen over de besteding van dit bedrag. Wij hebben 
er alle vertrouwen in dat ook dit geld zeer goed terecht zal komen,  
en natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.  
Mede namens Cecilia en Rufina hartelijk dank voor uw giften! Laten 
we zo doorgaan! 
Namens OSA International 

Wim Sleddens o.s.a. (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. 
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AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) staat elke 
dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  
 
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 draagt 

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)  
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 
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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. 

 
 
VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 
 

Familia Augustiniana       :www.familiaaugustiniana.nl 
Augustijnen algemeen       :www. augustinians.net 
Augustijnen Nederland :www.augustijnen.nl 
Augustijns Instituut nl :www.augustijnsinstituut.nl 
Augustijns Instituut be       :www.augustiniana.net 
Augustijnse beweging        :www.augustijnsebeweging.nl 
St Augustine Day by day   :www.artsci.villanova.edu/ 
    dsteelman/augustine/ 
 

VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.30 u 
Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  
Morgengebed Lindenholt 

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 
 

 
 

9 november 2013 
 
FANdag Lindenholt 
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