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Inleiding: 

Voor u ligt het zesenvijftigste nummer van Open Vensters.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN.  
We willen u attenderen op de gewijzigde datum van de FANdag! 
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 wensen u veel genoegen bij het lezen van de 
rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Een gedeelte van het 
augustijnse memoryspel 
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 
 
Wel, broeders en zusters,  
dit heb ik al gezegd, 
ik zeg het weer  
en ik zou het wel willen blijven herhalen:  
u bent bezig, met dit, met dat,  
al naar gelang tijd en uur en dag.  
Maar u praat toch niet altijd?  
En u zwijgt toch ook niet altijd?  
Bent u altijd aan het eten,  
of vast u altijd door,  
of geeft u doorlopend brood aan wie honger heeft,  
bent u altijd een naakte aan het kleden,  
of altijd op bezoek bij zieken,  
of altijd doende om ruziemakers te verzoenen,  
altijd doden aan het begraven?  
Nee, het ene moment is hiervoor,  
het andere daarvoor.  
Het heeft allemaal zijn begin en zijn einde.  
Maar die opdrachtgever   
heeft geen tijd van beginnen  
en hij mag ook niet ophouden.  
De liefde binnen in je houdt geen pauze.  
Maar wat deze liefde concreet doet  
heeft zijn eigen tijd.  
Ofwel, zoals er staat geschreven,  
‘zorg dat de onderlinge liefde blijft doorgaan’. (Hebreeën 13,1) 
 
Traktaten over de eerste Brief van de apostel Johannes (8,3) 

Vertaling: Wim Sleddens o.s.a. 
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BOEKBESPREKING 
Over de drempel.  
Bidden in de ochtend en de avond  
/ Kardinaal Godfried Danneels en Iny 
Driessen. Halewijn/Adveniat, juni 2013. 
552 p. met leeslint.  
ISBN: 97894 9104 281 2. € 19,50 
 
In deze hectische en lawaaierige tijden 
waarin voortdurend zoveel (tegelijk) aan 
de orde is en waaraan we allemaal 
schijnen te moeten meedoen, is er 
behoefte aan focus -waar wil ik mijn tijd 
aan besteden-, aan stilte, bezinning. Het 

helpt om ’s morgens en ’s avonds even de dag door te nemen. Om dit 
moment van reflectie, meditatie méér te laten zijn dan een vluchtig 
gebed of een lijstje ‘van dingen die gedaan moeten worden’ – de 
letterlijke vertaling van het Latijnse ‘agenda’-  is er van oudsher het 
brevier of getijdenboek. We mogen immers niet ophouden te bidden 
(Lc 18,1). Bidden en mediteren als trouwe handeling, elke dag weer 
op vaste momenten, geeft vrede.  Als we ons op gezette tijden in zijn 
aanwezigheid stellen, ‘zul je langzaam merken dat zijn aanwezigheid 
bij je blijft, dat ze als het ware stroomt door heel je dag, door je 
werken en rusten, je zuchten en lachen.’ (p. 87)   
 
Volgens de inleiding is dit boek ‘voor de gehaaste mens die zo weinig 
tijd heeft en de taal van de Bijbel en Kerk verleerd is. De 
gebedsmomenten voor de ochtend en de avond willen de mensen 
helpen om echt tot bidden te komen, om je dichter bij God te 
brengen.’ Elk ochtend- en avondmoment heeft een thema. Het opent 
met het maken van het kruisteken, dan volgt een gebed uit de lange 
christelijke traditie, een meditatie die bepaalde accenten uit het 
gebed verdiept, (een hervertaling van) een psalm, een korte 
Schriftlezing en een slotgebed. De bijbelteksten zijn ontleend aan de 
nieuwe Bijbelvertaling. Er zijn ochtend- en avondgebeden voor de  
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dagen van de week (de Tijd door het jaar, vier weekcycli) en voor de 
grote kerkelijke feesten. Een zeer toegankelijk boek, eenvoudig en 
fris qua taal, meditaties met stof tot nadenken en veel registers voor 
naslag.  

Ingrid van Neer 

FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  
Onze maandelijkse familiabijeenkomsten hebben sinds begin dit jaar 
een andere opzet: ieder brengt ombeurten een tekst van Augustinus 
in, een stukje uit een preek of iets anders, en vertelt in de groep 
waarom hij/zij voor dit stukje heeft gekozen, wat hem/haar raakt e.d. 
Vervolgens vertellen de anderen wat zij van de tekst vinden. 
Opmerkelijk is hoe verschillend eenieder van ons een bepaalde tekst 
waardeert; wat de een erg aanspreekt, zegt een ander niets of 
weinig. Zo leren we niet alleen Augustinus, maar ook elkaar beter 
kennen. 
We vinden het jammer dat onze wekelijkse meditatieviering op de 
woensdagavond steeds minder Boskapellers trekt. Zijn zij niet (meer) 
geïnteresseerd in teksten van Augustinus? We beraden ons nog over 
de vraag of en hoe we met deze vieringen doorgaan. 
Jammer genoeg is ons uitstapje dit jaar niet doorgegaan, omdat een 
aantal van ons op de afgesproken dag verhinderd bleek. Niemand 
weet wat Karel en Annemiek voor ons in petto hadden. Misschien 
merken we dat het volgend jaar … 
De Augustinusviering die we samen met Ekkehard voorbereid 
hadden, stond in het teken van het brandend hart, en elke 
Boskapeller kreeg een wit of rood kaarsje in de vorm van een hart. 
Het was een inspirerende viering die veel bezoekers trok. 
Voor mijzelf is er het afgelopen jaar het een en ander veranderd. 
Sinds december 2013 ben ik geen pastoraal opbouwwerker meer, 
maar geniet van mijn pensioen. Daardoor kreeg ik méér tijd voor 
andere groepen binnen en buiten de Boskapel. Binnen de Boskapel 
ben ik o.a. lid geworden van de koffiegroep en de diaconiegroep. 
Inmiddels heb ik het bestuur van de Boskapel laten weten interesse 
te hebben voor de vacature van bestuurslid met de portefeuille 
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‘gemeenschapsopbouw en augustijnse spiritualiteit’. Als Boskapellers 
hebben we inmiddels n.l. afscheid genomen van ‘onze’ Annemieke 
Pacilly die deze functie tot nu toe vervulde. 
Voor de Communicatiewerkgroep van de Boskapel schreef ik de 
notitie ‘Aan de slag met sociale media?’. In de bijeenkomsten met  
de Orde vóór en tijdens het Kapittel, kwamen de sociale media 
eveneens aan de orde. Voor het bestuur van de Orde en het bestuur 
van de FAN, schreef ik een Advies, en ik ben heel benieuwd of er met 
dit advies ook iets gebeurt. 
Verder heeft de Mariënburgvereniging mij gevraagd om bestuurslid 
te worden. In september zal ik voor het eerst deelnemen aan een 
vergadering van deze vereniging van kritische katholieken. Voor 
mijzelf en voor de FA Boskapel hoop ik dat we over enige maanden 
kunnen terugzien op een goed 2014. 

Julia van Wel 
 
FAMILA-GROEP LINDENHOLT 
We lezen in Preken (van Augustinus) over de eerste brief van de 
apostel Johannes. We dachten: we hebben ons boekje bijna uit, maar 
dat is toch weer niet waar, want er zijn inmiddels al weer 3 preken 
bijgekomen! We genieten van de uiteenzettingen van Augustinus en 
hij geeft ons heel wat stof tot discussie. De gebedsviering aan het 
einde van onze avonden komt traditiegetrouw gezamenlijk tot stand.  
Bij het morgengebed is er altijd één persoon die de viering 
voorbereidt. Dat gebeurt met behulp van de gebedsklapper  
waarvan we de inhoud zo nu en dan nog steeds uitbreiden. Het  
is wel heel apart om te constateren dat we in die eerste jaren  
een gebedsklapper opgebouwd hebben die nu nog steeds actueel 
voor ons is. We komen inmiddels zo'n kleine twintig jaar elke 
donderdagmorgen bij elkaar om te bidden en even koffie/thee te 
drinken! 
De barbecue op 12 juli was een mooi samenspel van onze 
groepsleden. In grote gezamenlijkheid heeft ieder zijn of haar deel  
op zich genomen. De een had een goed adres voor een barbecue en 
regelde het geheel, een ander zorgde voor de dorstige medemens 
(het was behoorlijk warm) of voor het aanslepen van wat er allemaal 
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nodig was, en ook de volgende dag was er weer hulp bij het 
opruimen van de tuin en de tent. Bij de Augustinusviering met de 
parochie kregen we wat extra zangers en zangeressen en dat kwam 
de zang wel heel erg ten goede... kortom, we gaan fijn door op onze 
weg met Augustinus.  

Bettineke van der Werf 
 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Op 9 september begon de bestuursleden aan een 
vergadering met een overvolle agenda. Na een 
korte terugblik op de bijeenkomsten van het 
afgelopen half jaar, met name het kapittel en de 
barbecue, keken we vooruit naar de 
ontmoetingsdag dit najaar. Noteert u a.u.b. dat  

de geplande Ontmoetingsdag FAN van zaterdag 8 november  
is verschoven naar zaterdag 13 december.  

Tijdens de ALV van maart heeft u al vernomen 
dat we graag Joseph T. Kelley uitnodigen voor 
een voordracht en daarom de datum willen 
aanpassen aan zijn agenda. Joe Kelley is 
Vicepresident en Associate Professor in 
Religious and Theological Studies aan het 
Merrimack College in Massachusetts. In 
december is hij enige dagen in Europa en hij 
kan op zaterdag 13 december in Lindenholt 
spreken. Zijn voordracht zal in het Engels zijn en 

door een tolk telkens even in het Nederlands worden samengevat. 
Op Youtube staat zijn speech 'Being the Body of Christ for the World 
Today' die hij gehouden heeft op het derde Lay Augustinian Congress 
in 2012 'On the way with Augustine' zie 
http://www.youtube.com/watch?v=uxyvh4L1xk8 Aangezien onze 
ontmoetingsdagen ook  openstaan voor geïnteresseerden, mag u 
flink wat reclame maken in uw eigen omgeving voor deze dag en 
spreker op zaterdag 13 december in Lindenholt. 

http://www.youtube.com/watch?v=uxyvh4L1xk8
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Een ander agendapunt was de financiële zaken waaronder de 
uitgaven van dit jaar (waarschijnlijk hoger dan de inkomsten) en de 
begroting volgend jaar. U ziet de cijfers op de financiële bijlage van 
de najaars-ALV, in december dus. Maar we zijn vooral aan de slag 
gegaan het onze beleidspunten, met name de aanbeveling met 
onderzoek van Julia van Wel om meer te doen met het (sociale) web. 
We realiseren ons dat de oudere FAN-leden geen boodschap hebben 
aan twitter, facebook, bloggen, whatsapp, hoewel velen plezier 
beleven aan hun tablet en sommigen 'volgers' zijn op de sociale 
media. Met een paar mensen gaan we in conclaaf (op reis naar Ieper) 
om te kijken wat haalbaar is en wat we nu al kunnen verbeteren.   

Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN 
 
P.S.: Jan van Lierop heeft prachtige foto's gemaakt op het 
Augustinusfeest 28 augustus in Mariënhage. U kunt ze zien op 
www.augustijnen.nl. Daar staat ook de lezing van Jozef Wissink die u 
al eerder als bijlage bij Open Vensters 53 ontving. 

 

EXTRA FAN-BIJEENKOMST 12 JULI 2014 
BARBECUE IN DE TUIN: EEN FOTO-IMPRESSIE. 
 

 

http://www.augustijnen.nl/
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Een augustijns kwartet, een 
augustijnse memory en sjoelen 
met behulp van de kerkvaders, 

waarbij Augustinus natuurlijk de 
meeste punten opleverde! 
 
 
 
 
Samen 
zingen en 
samen 
bidden. 
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Ik zou wel eens willen weten,  
waarom Augustinus zo leeft. 
Misschien is het niet te verklaren, 
maar hij blijft altijd nieuw al die jaren ,                                         
en herkenbaar en fris is het  
wat hij ons te bieden heeft.  
Daarom is het dat hij zo leeft... 
 

Ik zou wel eens willen weten, 
zijn tijden nu echt zo verward; 
misschien om veel oorlogsverhalen   
maar ook veel mediaschandalen;  
maar dankzij 'Wij  zijn de tijden'  
is niet alles  zo zwart   
Daarom schijnen de  Tijden verward... 

 
En daarom mogen we vieren 
dat Monica's zoon ons  verbindt 
door te luisteren naar  zijn sermones,   
want zo krijg je wat minder kapsones  
door een zin, een citaat of een woord, 
waardoor inzicht begint,  
daarom is het  haar zoon die  ons  bindt. 
 

 
 
Tekst: Joep Beliën    
Melodie: Ik zou wel eens willen weten 
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Samen eten  
en samen drinken, 
elkaar ontmoeten 
in een wat losser 
verband dan een 
studiedag, 
een dag mooi weer, 
 
kortom: 
een fijne dag om op 
terug te kijken! 
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AUGUSTIJNSE BEWEGING 
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging    
 

Op zaterdag 11 oktober is de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de 
gehele achterban van de Augustijnse Beweging. Dus óók alle leden 
van de Familia Augustiniana Nederland zijn hierbij van harte 
uitgenodigd.   
Het onderwerp is dit jaar Sacramenten: voedsel voor onderweg.  
In de ochtend zal door prof. dr. Herwi Rikhof  worden ingegaan op de 
sacramenten in bijbeltheologisch en historisch perspectief, terwijl het 
middagprogramma vooral belicht hoe verrassend de kijk van 
Augustinus is op Sacramenten.  
De ontmoetingsdag vindt plaats in de Boskapel, Graafseweg 276 in 
Nijmegen . Aanmelding graag vóór 1 oktober,  via email: 
bodaarbob30@gmail.com  of hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl . 
De deelnamekosten zijn € 12,50 (over te maken via de bank op nr 
NL21ING0002509905 of contant bij de ingang).  
 
 
 

FAN- ONTMOETINGSDAGEN 
  

De geplande Ontmoetingsdag FAN van zaterdag 8 november (in 
Amsterdam) is verschoven naar zaterdag 13 december in 
Lindenholt, Nijmegen. De inleiding zal verzorgd worden door Joseph 
T. Kelley. Zijn voordracht zal in het Engels zijn en door een tolk 
telkens even in het Nederlands worden samengevat. Meer details 
volgen nog.  

mailto:bodaarbob30@gmail.com
mailto:hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
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HET AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 2014 
EEN FOTO-IMPRESSIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontvangst met koffie en thee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lezing van professor Wissink was in de Paterskerk
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Ook hier: 
Open Vensters

Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier 
werd druk gebruik van gemaakt. De tekst van de lezing en andere 
foto's van deze dag vindt u op www.augustijnen.nl 
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OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 
Bij de barbecue op de FAN-dag was er een jonge 
Augustijn uit Papoea in Nederland. Zijn naam is 
Flori Nadja. We kennen hem nog vanuit de tijd 

dat hij in Rome studeerde. 
Flori is sinds enige tijd de 
’floormanager’ van onze projecten, de man die 
toeziet op de uitvoering! Hij was verbaasd en 
blij te ontdekken dat hij de mensen die de 
stichting ondersteunen kende!  
Hij heeft ons uitgebreid over de projecten 
verteld. En ook hoeveel hoop het de mensen 
daar geeft.... 
 

 
Heeft u een idee om een activiteit te organiseren? Laat het ons 
weten! Ook als u een projectvoorstel heeft, laat het ons weten, dan 
kunnen we samen aan de slag! Ambities genoeg dus.  
Hebt u ervaring met fondswerving of PR? Heeft u zin en tijd om ons 
mee te helpen? Kent u iemand die dat is? We houden ons van harte 
aanbevolen! U kunt ons het beste bereiken via e-mail: 
info@osainternational.nl. 
 
Ook financieel kunnen we alle steentjes, als vaste donateur of als 
eenmalige gift, goed gebruiken. Ook daarvoor kunt u ons het beste 
bereiken via e-mail: info@osainternational.nl.  
 
Namens de Stichting OSA International Nederland  
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.  

mailto:info@osainternational.nl
mailto:info@osainternational.nl
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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/ 

 
AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de site van de Nederlandse Augustijnen (www.augustijnen.nl) 
staat elke dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  
 

 
AUGUSTIJNSE AGENDA 

 
 

  
11 oktober 2014 

 
 

Augustijnse Beweging 

13 december 2014 FAN-ontmoetingsdag 
Lindenholt 
Let op: datum én plaats  

zijn veranderd! 
  

 


