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als afbeelding van Augustinus is gekozen
voor de voorkanten van de kaarten op 2 april, FANdag

Inleiding:
Voor u ligt het drieëntachtigste nummer van Open Vensters.
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus
tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij wanneer u
hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie
stuurt zodat die bij Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden!
U mag natuurlijk ook een foto van een Augustinus thuis sturen….
Veel inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ...
Leeft uit de Geest
om niet in de letter van de wet de dood te vinden.
Het goede willen is niet genoeg.
U moet geholpen worden om het goede echt te willen
en om wat u wilt ook echt te volbrengen.
Roept dan om de Heilige Geest.
De wet gebiedt
het geloof hoopt het goede te kunnen doen.
Roept naar God, Hij zal u helpen.
U blijft dan niet schuldig, onderworpen aan de wet.
God geeft u de kracht van zijn Geest.
Blijft er nog een enkele reden tot hoogmoed?
Denkt er nog eens goed over na:
het wordt geschonken
want wat heb je dat je niet gekregen hebt?
Daarom, als de strijd tegen de zelfzucht
je te machtig wordt
laat u door de Geest leiden,
roept de Geest aan,
zoekt de gave Gods.
Luistert met 'de oren van uw hart'
en u zult de Heer horen zeggen:
Hier ben Ik!
Mijn genade, mijn gave is u genoeg.
Leeft uit de Geest!
Uit preek 163,
Teksten van de Orde, zaterdag voor Pinksteren.
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FAMILIA-GROEPEN
FAMILA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
Op dit moment richt de Familia Augustiniana Boskapel zich
hoofdzakelijk op de wekelijkse meditatieve vieringen waarin een
tekst van Augustinus centraal staat, en de Leerkring: ‘Regel van de
Liefde’, die maandelijks op de maandagavond plaats vindt. Deze
laatste heeft aan continuïteit wat ingeboet, door de onderbrekingen
tgv de corona-perikelen.
Gezien de belangstelling voor deze 2 activiteiten is het lezen van een
Augustinusboek ‘van kaft tot kaft’ wat op de achtergrond geraakt en
moeten we samen overleggen hoe we dat weer oppakken.
De meditatiegroep is een vrij constante groep en onlangs is er weer
een nieuwe, zeer trouwe bezoekster bijgekomen, die op zoek is wat
Augustinus zo’n belangrijke kerkvader maakt.
We zijn eerst samen 6 weken met Augustinus op weg naar Pasen
gegaan en nu , ivm de Meimaand, 6 weken als thema genomen:
‘samen met Maria op weg naar Pinksteren’. Maria was vlgs
Augustinus immers ‘meer volgelinge
van Christus, dan zijn moeder’, dus
kunnen we ook van haar veel leren en
is het een mooi thema om deze
maand verder samen uit te werken.
We sluiten de viering af met een
Maria-ritueel overgenomen uit het
koorgebed (de completen) van de
kloostertraditie. We bidden immers in
de Mariakapel van de Boskapel, waar
het mooie mozaïek is van Maria van
Goede Raad, gemaakt door de
augustijn Thomas Rodr.
De kapel is bij het Maria-ritueel
sfeervol verlicht met alleen maar kaarslicht. Jan verzorgt trouw de
muziek, Jan en Marianne zorgen voor het kopje thee achteraf, en de
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vieringen worden gemaakt door Julia en mij. Het verlangen bij de
deelneemsters is groot, vandaar dat iedereen op de dinsdagavond
zoveel mogelijk aanwezig is of zich helaas moet afmelden.
Bij het verschijnen van deze Open Vensters gaan we zo langzaam
aan de zomervakantie tegemoet en willen we alle familia-leden een
hele mooie, rustige en inspirerende periode toewensen.
Annemieke Pacilly
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
Sinds de uitgifte van het vorige nummer van Open Vensters is er
veel gebeurd. Misschien wel het belangrijkste voor ons allen is dat
de corona niet meer ons volledige doen en laten bepaalt. We mogen
weer bijeenkomen, zij het met de nodige voorzichtigheid.
Dat heeft ertoe geleid dat we onze bijeenkomsten weer konden
opstarten, eerst maar eens met een avondje bijpraten; dat was na
ca. twee jaar zonder leesavonden wel nodig; ook moesten de
datums voor de leesavonden worden vastgesteld. Onze vaste
leesavond is na gezamenlijk overleg op de woensdag terecht
gekomen. In maart zijn we begonnen met lezen in “Als licht in het
hart” met Sermo 208, heel toepasselijk een preek van Augustinus in
de veertigdagentijd waarbij hij zijn toehoorders aanspoort om te
vasten, veel te bidden en veel aalmoezen te geven, voldoende voor
een avondvullende discussie. In april zijn we verdergegaan met
Sermo 210, met als titel “Tot de morgenster opgaat in uw hart”,
waar Augustinus ons uitlegt waarom de vastentijd wordt gevierd
voorafgaand aan het lijden van de Heer, en waarom we tot de
vijftigste dag na Pasen niet hoeven te vasten. Ook hier weer
voldoende stof tot overweging en discussie.
Naast het opstarten van onze bijeenkomsten werd het ook weer
mogelijk om onze gebruikelijke ontmoetingsdag te houden. Die
vond plaats op 2 april bij ons in Lindenholt. Het was weer als
vanouds; gezellige ontmoeting, een goede lezing van Laetitia van
der Lans met als titel: Wat betekent synodaliteit voor onze
augustijnse lekenbeweging. Uitgelegd werden de 3 thema’s welke
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door de bisschoppen zijn gekozen te weten “vieren, zending en
dialoog” die verder uitgediept dienen te worden. ‘s Middags hebben
we hier in subgroepen verder over gediscuteerd.
Aansluitend zoals gebruikelijk de algemene ledenvergadering, de
gebedsdienst en afronding met borrel. Ik denk dat ik hier wel mag
zeggen dat het weer een geslaagde ontmoetingsdag was.
Jan van Swam
WERKHOFGEMEENSCHAP
Een herinnering aan Lot Weiland, die lange tijd aanwezig was in de
Werkhofgemeenschap en lid van de FAN was, vindt u verderop in dit
nummer. Een markante vrouw, die uit ons midden is weggevallen.
Jurianne Kemmink
WEBSITE F A N www.familiaaugustiniana.nl
Onlangs hebben wij enkele nieuwe artikelen op de website
toegevoegd. Onder het kopje Inspiratie, hebben wij Kennismaken
met het gedachtegoed van Augustinus toegevoegd. In dit artikel
krijgt u meer informatie over de nieuwe Leesmap. Onder hetzelfde
kopje Inspiratie hebben wij Overzicht boekbesprekingen
toegevoegd. Dit is een overzicht met alle boekbesprekingen per
boek, afbeelding en korte omschrijving, die in de Open Vensters zijn
geplaatst van de afgelopen jaren. Tevens hebben wij het nummer
van de OV vermeld met een link naar de desbetreffende OV. Als u
op de afbeelding van het boek klikt dan komt u op de website van
de boekhandel of uitgeverij waar u eventueel het boek nog kunt
aankopen. Onder het kopje Activiteiten hebben wij Overzicht
Ontmoetingsdagen FAN toegevoegd. U krijgt een overzicht te zien
op datum, thema en spreker, van alle ontmoetingsdagen vanaf het
begin. Ook hebben wij het nummer van de desbetreffende OV
vermeld, met een link, waarin u de samenvatting van de lezing kunt
teruglezen.
Redactie website FAN
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VAN HET FAN-BESTUUR
Van de bestuurstafel
Velen zijn langzaam maar zeker weer terug
aan het gaan naar ‘het oude normaal’.
Maar ‘normaal’ is het nog steeds niet nu in
Oekraïne een heftige oorlog woedt en ons
milieu zó wordt bedreigd.
De ontmoetingsdag op 2 april met een korte ALV, voelde weer ‘als
vanouds’! (elders in Open Vensters zal hierover wel een verslag zijn
opgenomen).
Elkaar ontmoeten is voor onze lekenbeweging van grote waarde en
is een belangrijk kenmerk van de augustijnse spiritualiteit: samen
één zijn, op weg naar God. Het is dan ook de stuwende kracht om
deze spiritualiteit sámen te beleven en uit
te dragen. Augustinus heeft ons daarvoor
vele geschriften nagelaten, op de eerste
plaats zijn Regel voor de gemeenschap ,
maar ook zijn vele preken, brieven en
commentaren, die door het Augustijns
Instituut in de laatste 25 jaar zijn hervertaald.
‘Gij hebt ons hart
Die kennis nemen we tót ons, maar we
doorboord, met de pijlen
laten ze vooral ook afdalen in ons eigen
van Uw Liefde’
hart. Dan ‘landen’ de woorden pas écht
in ons en ‘doorboren ze ons hart’ zoals
Augustinus het zelf noemt, en laten we de augustijnse spiritualiteit
ook vruchtbaar zijn voor anderen.
Waarom verwoord ik dit nu hier ?
Omdat het bij de ontmoetingsdag zo duidelijk tot uiting kwam dat
de FAN-leden van elkaar verwachten, dat ze de augustijnse
spiritualiteit, ieder op zijn of haar eigen wijze, ook mee uitdragen.
Want er werd ‘s middags in de gesprekken ook aangegeven dat: ‘als
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je ook handelt naar hetgeen je zegt, je dan pas ook echt overkomt!’
Missio (getuigenis afleggen waar je voor staat), is ook de 3de pijler
van het synodale proces, waar we het op de ontmoetingsdag over
hebben gehad. De meesten van ons hebben hier zogezegd ‘geen
opleiding voor gevolgd’, maar we vinden het wél belangrijk en willen
elkaar hierin stimuleren. De apostelen hadden immers ook geen
opleiding gevolgd, toen ze werden uitgezonden om de Schrift te
gaan verkondigen! Daarom zoekt ieder hierin zijn of haar eigen weg
en willen we vooral ook elkaar de ruimte bieden, hetgeen ons hart
raakt, te mogen en te kunnen verwoorden.
Misschien een thema om het hier samen eens binnen de groepen
over te hebben?
Dit sluit ook aan bij waar het bestuur de komende tijd extra
aandacht aan wil besteden. Hoe bereik je de ‘nog niet-leden’ die
mogelijk wel geïnteresseerd zijn in de augustijnse spiritualiteit.
Kunnen we bijv. op kloostermarkten hierin iets betekenen. Want wij
realiseren ons, net als de augustijnen en de augustinessen, dat wij
een schat in ons meedragen omdat we de augustijnse spiritualiteit
in meer of mindere mate óók willen naleven, zodat het niet alleen
‘boekenwijsheid’ blijft, maar het ook een geleefde spiritualiteit is en
blijft.
Het blijft een uitdaging om hier (samen) steeds opnieuw, met vallen
en opstaan, gestalte aan proberen te geven!
Annemieke Pacilly
voorzitter Familia Augustiniana Nederland
Aan de FAN-leden:
Wilt u het contributiebedrag voor 2022 ad € 55,00 zo spoedig
mogelijk overmaken op ING nr. IBAN NL28 INGB 0003 1083 66 t.n.v.
Vereniging Familia Augustiniana Nederland, o.v.v. Lidmaatschap
FAN 2022. Mochten er leden zijn, voor wie deze contributie een
probleem is, neem dan even contact op met de penningmeester.
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Aan de abonnees van Open Vensters:
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2022 ad
€ 10,00 zo spoedig mogelijk overmaken op ING nr.
IBAN NL28 INGB 0003 1083 66 t.n.v. Vereniging
Familia Augustiniana Nederland, o.v.v. Abonnement
Open Vensters 2022. Voor degenen die over 2021
het abonnementsgeld nog niet hebben overgemaakt, verzoeken wij
u dit alsnog te doen.
Alvast bedankt, De penningmeester FAN

TERUGKIJKEN FANDAG 2 APRIL
Verslag Ontmoetingsdag Familia Augustiniana
Nederland (FAN) 2 april 2022, te Nijmegen
Inleiding
Het bestuur van de FAN heeft als thema voor de
halfjaarlijkse ontmoetingsdag gekozen: Hoe groeien we als
Augustijnse Familie toe naar een synodale familie? In de ochtend
was er een inleiding door Laetitia van der Lans over het synodaal
proces, het thema dat de paus geïnitieerd heeft en waarbij hij álle
christen-gelovigen uitnodigt om mee te praten over de toekomst
van de Kerk, en hiervoor zelfs te praten met niet-christenen.
(Via het bestuur kunt u naar de link vragen om de lezing terug te horen)

De Familia Augustiniana Nederland heeft het thema ‘s middags
toegespitst naar haar eigen situatie binnen de Augustijnse Familia
Nederland en naar de Augustijnse Familie als geheel (augustijnen,
augustinessen en FAN-leden) om toe te groeien naar een synodale
familie in Augustijnse kring. De opsomming van de opmerkingen van
de FAN-leden, voortkomend uit de middaggesprekken in de
subgroepjes, zijn in deze notitie opgenomen. In een volgende stap
kunnen de opmerkingen vervolgens verder worden uitgewerkt.
Werkwijze middaggesprek
N.a.v. van de gesprekskaarten van een bisdom in Vlaanderen,
hebben Bettineke van der Werf en Annemieke Pacilly de
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gesprekskaarten aangepast aan de Familia Augustiniana Nederland.
De gesprekskaarten zijn verdeeld rond enkele kernbegrippen van
het synodale proces:
• Samen op weg
• Kerk / Augustijnse Familie één gemeenschap
• Luisteren
• Missie.
Bij het middaggesprek waren 17 FAN-leden aanwezig (waaronder 2
augustijnen), dus werd de groep in 3 subgroepjes verdeeld, met
iedere groep een gespreksleider. Hiervoor was 5 kwartier
uitgetrokken. Bij de plenaire terugkoppeling, werden de
belangrijkste opmerkingen naar voren gebracht en werden de
overige opmerkingen t.b.v. dit verslag ingeleverd. Het was duidelijk
dat voor 2 groepjes de tijd om de vragen van de gesprekskaarten te
beantwoorden veel te kort was. Om deze onderwerpen uit te
diepen en concreet te maken om te komen tot een synodale familie
binnen augustijnse kring vraagt echter veel meer tijd, dan de 5
kwartier die tijdens deze middag hiervoor was gereserveerd;
bovendien zal dit voor een gedeelte ook in samenspraak met
augustijnen en augustinessen moeten gebeuren.
Opmerkingen, die binnen de groepjes zijn gemaakt, n.a.v. de
gesprekskaarten (hierbij zijn, door samenvoegingen van
opmerkingen, doublures zoveel mogelijk voorkomen):
Samen op weg:
Hierbij werd genoemd dat: - ouderdom nog geen reden is (of mag
zijn) om niet samen op weg te gaan; want juist in ouderdom zit ook
veel wijsheid! - Je jezelf niet bij voorbaat een zelfcensuur moet
opleggen om in gesprek te gaan, maar vooral zo echt / authentiek
mogelijk moet blijven. - Je de moed moet hebben om je eigen
gedachten uit te zuiveren en vervolgens op weg te gaan; - en als je
de weg even kwijt bent, een zijweg bent ingeslagen, of hobbels
ervaart waarover je struikelt, je jezelf ook gewetensvragen moet
durven te stellen, zoals: wat heb ik niet gedaan of over het hoofd
gezien, wat betekent het geloof eigenlijk (nog) voor mij en durf ik de
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dynamiek in mezelf (weer/nog) te laten stromen? - Leden van de
Familia-groepen en leesgroepen vaak wel een grote betrokkenheid
voelen naar elkaar; hierdoor zijn de leden van de Familia-groepen
vaak de meest vertrouwde tochtgenoten voor elkaar. - Het
belangrijk is ook fysieke ontmoetingen te hebben; want hierdoor
kun je gemakkelijker elkaars tochtgenoten zijn, kennis uitwisselen
en vrienden maken. - Gezien onze huidige situatie, het voor
meerdere leden lastig is om voor de Augustijnse Familie in
Nederland naar een stip aan de horizon te kijken, gezien de
gemiddelde leeftijd van religieuzen en FAN-leden. - En tot slot werd
genoemd dat het belangrijk is dat je beseft dat bij het synodale
proces je ook gedragen wordt door de H. Geest en je vertrouwen
moet hebben dat ook de H Geest zijn werk doet.
Kerk / Augustijnse Familie in Gemeenschap:
Bij dit item werd genoemd dat: - er op dit moment meer
verbondenheid bestaat met de augustijnen, dan met de
augustinessen. Hier wordt echter wel verschillend over gedacht
want het ene lid ervaart die betrokkenheid met de augustijnen
en/of de augustinessen sterker dan het andere lid. - Verbondenheid
ook nauw te maken heeft met ontmoeting en de augustijnen en
FAN-leden elkaar nu eenmaal vaker ontmoeten dan de
augustinessen. Maar het is ook duidelijk dat een relatie niet kan
worden afgedwongen, want dat werkt simpelweg niet. (’Wat goed
smaakt, smaakt vanzelf naar meer!’) - Leken die wel interesse
hebben, maar zich niet verbinden met de FAN, meestal minder tot
de Augustijnse Familie worden gerekend dan zij die wel die
verbondenheid hebben uitgesproken. - Cynisme over participatie te
allen tijde vermeden moet worden, daar dit de geest verlamt en
verdere participatie blokkeert. - Het de kunst van het onderscheiden
is om te overdenken waartoe je wel/niet geroepen bent. - De
synode niet even een opdrachtje is dat we van de huidige paus
moeten uitvoeren, maar een proces moet zijn dat we met elkaar
aan kunnen/moeten gaan.
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Luisteren:
Hierbij werd genoemd dat: - luisteren naar elkaar binnen een
geloofsgemeenschap een belangrijk iets is. Vooral luisteren naar
mensen die je anders niet zo vaak hoort en dat je je hierbij openstelt
voor het verhaal van de ander, met een houding van: het oprecht
benieuwd/geïnteresseerd zijn naar zijn/haar verhaal, naar wat de
ander bezig houdt. - Je bij het luisteren niet meteen moet oordelen
of in discussie gaan en dat dit, op deze wijze, dan een gezonde basis
is om een gesprek aan te gaan, maar dat dit anderzijds ook veel
oefening vraagt! - Je vaak respect afdwingt door de manier waarop
je luistert; dat vraagt grote aandacht voor je ‘luisterhouding’,
waardoor je mogelijk ook een voorbeeldfunctie voor de ander hebt.
- Luisteren naar de ander ook een houding van nederigheid vraagt. Luisteren een belangrijke voorwaarde is om ‘samen op weg te gaan’,
waardoor contacten verstevigd worden en vriendschappen kunnen
groeien.
Missie:
Hierbij werd genoemd dat: - je van familia-leden mag verwachten
dat ze zich de augustijnse spiritualiteit eigen maken en deze zo ook
in het gewone dagelijkse leven weten te integreren, ieder op zijn of
haar eigen manier. Ook werd genoemd dat, door veel over
Augustinus te lezen, je eigen kennis ook wordt uitgebreid, en je
steeds meer handvatten krijgt hoe deze kennis je kan helpen om je
eigen leven in te richten. - Het uitdragen van de spiritualiteit in het
leven van alledag, wordt door vele leden dan ook als een belangrijke
opdracht gezien, waarbij geen echte hindernissen worden ervaren.
Wel is het natuurlijk een feit dat ieder hier op zijn of haar eigen
wijze gestalte aan geeft. - Het wel belangrijk is om te blijven
beseffen dat het ook bij de Augustijnse spiritualiteit vooral gaat om
het verhaal van Jezus Christus in ons eigen leven. Augustinus geeft
in de Regel en in zijn vele preekteksten die bewaard zijn gebleven
vele handvatten om de Schrift beter te leren begrijpen en het
vervolgens om te zetten naar je eigen handelen, opdat je een
voorbeeldgedrag kunt geven aan de ander. Augustinus geeft het zelf
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heel kernachtig weer met: “Geloof, opdat je begrijpt” - Door een
uitnodigende houding straal je vaak ook een gemoedelijke sfeer uit,
hetgeen goed past bij de augustijnse spiritualiteit. Augustinus bindt
dus! - Missionair zijn is voor FAN-leden vooral gericht op het
doorgeven en meer toegankelijk maken van de Augustijnse
spiritualiteit. Enerzijds in het gewone dagelijkse leven, maar
anderzijds ook op andere manieren, bijv. middels folders, in
leesgroepen, in vieringen en bij meditaties. - Missionair vraagt
vooral een nederige houding, waarbij het kunnen luisteren naar de
ander ook weer belangrijk is in het besef dat we allemáál, en
continu, lerende zijn. - Je, o.a. als Familia-lid, de augustijnse
spiritualiteit doorgeeft, en zolang er draagvlak voor is, deze daarom
ook doorgaat. Door deelname / samen beleven, ontstaat er
communio. - Om de Augustijnse gemeenschap te versterken, we
misschien toch ook meer reclame zouden moeten maken via social
media (via website, Facebook etc.) om mensen te interesseren voor
de FAN en de augustijnse spiritualiteit.
Samenvattend zijn in het middagprogramma van de ontmoetingsdag waardevolle items naar voren gekomen en geven de
opmerkingen die in de subgroepen door de FAN-leden zijn gemaakt,
inspiratie om samen met de andere tochtgenoten van de
Augustijnse Familie (dus FAN-leden samen met augustijnen en
augustinessen) in gesprek te gaan om te onderzoeken welke
haalbare vervolgstappen er zouden kunnen worden gezet om te
komen tot een synodale familie in Augustijns perspectief.
Annemieke Pacilly, Nijmegen, 2 april 2022
De coronamaatregelen waren op 2 april al wel bijna teruggenomen,
maar uit voorzichtigheid is de lezing in de kerk gehouden. De
koffie/thee aan het begin en de lunch tussen de middag waren in de
Ontmoetingsruimte. De sessies met de kaarten waren in
verschillende ruimtes in het parochiecentrum. De ledenvergadering
was ook weer in de Ontmoetingsruimte. De viering was in de kerk.
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← Opening door de voorzitter
Annemieke Pacilly
Paul Clement o.s.a. ↓

GEBED
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw
naam. U alleen hebben wij om
ons te geleiden, maak dat U thuis
bent in ons hart; leer ons de weg
die wij moeten volgen en hoe wij
deze moeten gaan. Wij zijn
zwakke mensen en zondaars; laat
niet toe dat wij de wanorde
bevorderen. Laat onwetendheid
ons niet op de verkeerde weg
brengen, noch partijdigheid ons
handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid
vinden, opdat wij samen kunnen
gaan naar het eeuwige leven en
ons niet verwijderen van de weg
van de waarheid en van wat juist
is. Dat alles vragen wij U, die
overal en in iedere tijd werkzaam
bent, in de gemeenschap van de
Vader en de Zoon in de eeuwen
der eeuwen. Amen
17

Laetitia van der Lans ↓

De lunch met de traditionele gevulde soep van Jan en de
vegetarische van Bettineke werden weer erg op prijs gesteld.
De Vietnamese loempia’s waren een groot succes.
Hierna volgde het middagprogramma.
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Na de viering was er nog een gezellig samenzijn.
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IN MEMORIAM Lot Weiland – de Lange

Op 12 januari 2022 overleed Lot
Weiland – de Lange.
Lot was jarenlang lid van onze
Augustinus leeskring in Werkhoven en
lid van de Familia Augustiniana. Bijna
iedere ontmoetingsdag was ze van de
partij. We reden we samen met Hedy
de Groot , Joséphine Boevé en soms
Wyp Bonthuis naar de plaats van
ontmoeting met de andere FAN
groepen. Laura en Leo van Klinken
gingen met eigen vervoer. Dit was ons
clubje uit Werkhoven.
Lot was een zeer belezen persoon. Ze
verdiepte zich samen met broeder
Henri uit de Slangenburg in Doetinchem onder andere in Hildegard
von Bingen. Ze liet zich inspireren door de antroposofie, het
katholicisme, het protestantisme en het boeddhisme.
Lot kwam in aanraking met de zusters van de kloostergemeenschap
‘Gods Werkhof’. De openheid van de zusters Augustinessen sprak
haar zeer aan. Ze liet zich dopen door pater Hans Maassen o.s.a..
Op 25 mei 2011 werd dit bezegeld in het vormsel, toegediend door
hulpbisschop Herman Woorts in de kerk in Maarn.
In een bedankbriefje schrijft ze: ‘Dank je wel voor je aanwezigheid
op die stralend-mooie 21e mei. Ik ben er dankbaar voor en blij mee’.
Toen de zusters uit de Priorij vertrokken verbond ze zich aan de
oecumenische Werkhofgemeenschap. Lot nam zeer actief deel aan
de voorbereiding van de vieringen.
In de Augustinus leeskring verdiepte ze zich in de preken van
Augustinus en verbond deze teksten met teksten uit andere
bronnen. Lot was een zoeker, ze bleef steeds lerend bezig met de
vraag: ‘Hoe kan ik een goed mens zijn in dit leven’.
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Al een aantal jaren geleden liet de gezondheid van Lot het niet meer
toe dat ze naar de vieringen kon komen van de
Werkhofgemeenschap, vieringen voorbereiden zat er niet meer in,
ook deelname aan de Augustinus leeskring ging niet meer.
We raakten het contact met Lot wat kwijt, wel hield ze contact met
een kleine groep leden van de Werkhofgemeenschap.
Graag citeer ik de tekst op haar bedankkaartje naar aanleiding van
de toediening van het vormsel. Deze tekst geeft voor mij precies
weer waar het Lot in het leven om te doen was.
Als je je levensreis aanvaardt,
wens dan dat de weg lang mag zijn. Vol avontuur, vol ervaring.
Je hoeft niet bang te zijn voor boze krachten onderweg, wanneer je
denken hoog blijft en de emoties die je lijf en je ziel beroeren zuiver
zijn. Het boze kan je geen kwaad doen, wanneer je het niet in je
geest meedraagt, wanneer je eigen geest er geen gestalte aan geeft.
Wens dan dat de weg lang mag zijn.
Dat er veel zonnige zomers zullen komen.
Vol vreugde, vol genot en mooie dingen.
En dat je veel, héél veel zult leren van de Wijzen,
die je in je hart meedraagt.
Houd daarbij wel steeds in je gedachte wat jij je Thuisland noemt.
Daar stroomt de Bron van je bestaan. Daar aan te komen is je doel,
maar overhaast de reis in geen geval.
Het is beter dat die vele jaren duurt, zodat je oud zult zijn
tegen de tijd dat je Thuisland aan de horizon gloort.
Verwacht niets van je Thuisland.
Het gaf je slechts de rijkdom van een mooie levensreis,
die niets te bieden had, dan alle moeite waard te zijn
om Thuis te kunnen komen.
Om in vertrouwen vol te leren houden,
te leren lief te mogen hebben..
Vrij naar Kavafis’ Ithaka
Bij het afscheid van Lot werd een Russische zegenwens gezongen.
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De herinnering aan haar blijve voorgoed. Schenk de eeuwige rust
aan uw ontslapene en houd haar eeuwig in herinnering.
Het zal me geen moeite kosten de herinnering aan deze markante
vrouw levend te houden.
Jurianne Kemmink.

SAN GIMIGNANO HERINNERT ZICH FATHER BRIAN
MET "EEN BANKJE VOOR HET GEHEUGEN"
San Gimignano
Op zaterdag 30 april werd in het klooster van Sant'Agostino het
werk van de
beeldhouwer Marco Di
Piazza onthult,
opgedragen ter
nagedachtenis van pater
Brian Lowery, gevolgd
door de inhuldiging van
een fototentoonstelling
samengesteld door
Andrea Migliorini, een
buffet met muziek en de
Heilige Mis met de Augustijnse prior als voorganger.
"Een bank voor het geheugen" is het werk dat de beeldhouwer
Marco Di Piazza opdroeg aan pater Brian OSA (Orde van SintAugustinus). De prior en directeur van het klooster was in 1995
toegetreden tot de Augustijnengemeenschap van San Gimignano en
ging in februari 2019 over van het aardse leven naar de "stad van
God".
Het werk, in opdracht van Fiona Lowery, de zus van pater Brian,
bevindt zich in de binnentuin van het klooster van Sant'Agostino.
"Fiona wilde dat er een werk ter nagedachtenis aan haar broer,
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pater Brian, in het klooster van Sant'Agostino zou zijn en om deze
reden nam ze contact op met Marco Di Piazza - legde Elisabetta
Taliani uit, een referentiepunt in de organisatie van deze inauguratie
-. De beeldhouwer uit San Gimignano had al samengewerkt met
pater Brian om het altaar te creëren dat zich in de kerk van
Sant'Agostino bevindt: tussen pater Brian en Marco was een sterke
vriendschapsrelatie tot stand gekomen en een zeer intense
intellectuele affiniteit was geboren". De beeldhouwer uit San
Gimignano, voordat hij naar Bonn, Duitsland verhuisde, had zijn
atelier direct aan het Piazza Sant'Agostino, in de buurt van het
klooster. Het altaar in de kerk van Sant'Agostino is gemaakt door
Marco Di Piazza
"Het werk werd gefinancierd door de familieleden van vader Brian
en enkele van zijn vrienden en kennissen in de Verenigde Staten en
ook door enkele particulieren en enkele verenigingen van San
Gimignano zoals Misericordia, Fratres, het oudercomité en het
ziekenhuis van Saints Augustine en James, de opvangfaciliteit voor
pelgrims aan de Via Francigena, gezocht door pater Brian en geleid
door de vrijwilligers uit heel Italië van de Broederschap van San
Jacopo di Compostella, en door een reeks mensen en verenigingen
die altijd een zeer nauwe relatie hebben gehad met de Augustijnen
van San Gimignano".
De inhuldiging van "Een bank voor herinnering" stond gepland voor
april 2020: "We hadden graag de verenigingen van San Gimignano
erbij betrokken om van deze inhuldiging een stadsevenement te
maken zei Taliani, maar door Covid werd besloten om het uit te
stellen, tot zaterdag 30 april 2022.
Na de onthulling, in aanwezigheid van de beeldhouwer Marco Di
Piazza, werd ook de fototentoonstelling die door Adrea Migliorini
was samengesteld geopend. De fotograaf uit San Gimignano heeft
de afbeeldingen geselecteerd en afgedrukt die Di Piazza zelf nam
tijdens de hele periode van de realisatie van het werk, beginnend bij
de keuze van het stuk marmer en tot het transport en de lay-out in
het klooster van San Gimignano. "Di Piazza besloot een blok
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travertijn te gebruiken dat zich in het klooster van Sant'Agostino
bevond, bekend' bij pater Brian zelf.
Door Leonardo Antognoni -woensdag 29 april 2022
vertaling Pieter Renkens

VIERINGEN:

Zondag 10.00 u oecumenische viering
Werkhofgemeenschap
Dinsdag 19.30 u
Meditatieve viering Boskapel
Donderdag 8.15 u
Meditatief morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA
15 oktober 2022
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Afscheid Augustijns
Instituut

