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Inleiding:  
 

Voor u ligt het zeventigste 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 wanneer u 

hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie 

stuurt zodat die bij Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden!  

Veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

 

Augustijns logo op een van 

de buitenmuren van het 

klooster in San Gimignano, 

Italië; foto: E.J.v.d.Werf 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  

 

‘Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is,  

blijft God in hem en blijft hij in God.’  

Ik leg het kort even uit:  

‘Als iemand belijdt’, niet met woorden, maar metterdaad.  

Niet met zijn tong, maar met zijn leven.  

Want velen belijden met hun tong,  

maar ontkennen met hun daden.  

‘Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen  

en vertrouwen erop.’  

Nogmaals, hoe hebt u die leren kennen? ‘God is liefde.’  

Dat heeft hij al eerder gezegd, en nu opnieuw.  

Beter kon hij de liefde toch niet onder je aandacht brengen,  

dan door haar God te noemen?  

Misschien was je van plan het geschenk van God af te wijzen.  

Wijs je God ook af? ‘God is liefde.  

En wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’  

Over en weer wonen ze in elkaar,  

God die vasthoudt, en de mens die vastgehouden wordt.  

Jij woont in God, om door hem te worden vastgehouden,  

en God woont in jou, hij houdt jou vast zodat je niet valt.  

Nu moet je niet denken dat jij huis van God wordt  

op dezelfde manier als je lichaam jou als een huis omsluit.  

Als jouw woning wegvalt, zakt jouw huis in elkaar.  

Maar als jij je terugtrekt, gebeurt er niets met God.  

Hij blijft ongedeerd als jij hem verlaat.  

Wanneer je weer naar hem teruggaat, word je genezen.  

Jij wordt gereinigd, hersteld in je krachten  

en weer op het goede spoor gezet.  

Voor een zieke is hij het geneesmiddel,  

voor wie verdwaald is, is hij de rechte weg,  

voor wie in het donker verkeert, is hij het licht,  

voor de zwerver een onderkomen.  

Al het goede komt naar jou toe.  
(Tr 8,14 Br Jo) 
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BOEKBESPREKING 

 

Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar. / 

Augustinus. Berne Media, maart 2018, 144 p. € 14,90 

 

Er staat een nieuwe bloemlezing uit het 

werk van Augustinus op het punt te 

verschijnen en met een prachtige titel: 

Eert in elkander God.  

Die titel verwijst naar de kern van zijn 

Regel. Het eerste hoofdstuk hiervan vat 

Augustinus samen met 'Leef dus allen 

één van ziel en één van hart (Hnd 4,32; 

Rm 15,6) samen en eer in elkaar God, 

want ieder van u is zijn tempel 

geworden (2 Kor 6,16)'. Dit citaat stond 

als ondertitel vermeld bij het in 1985 

verschenen Monialen Augustinessen te 

Werkhoven die met hun leefwijze Augustinus' Regel waar maakten. 

Zou die gedachte hebben meegespeeld? Ik hoop het, een verwijzing 

naar het leven in gemeenschap geeft een echte meerwaarde. Het 

benadrukt de augustijnse spiritualiteit die het gemeenschappelijk 

leven centraal stelt.  

Inmiddels zijn er alleen al in het Nederlands ruim 30 titels 

verschenen waarin langere of kortere fragmenten van Augustinus 

zijn opgenomen. Dat is inclusief de 17 brochures van de Augustijnse 

Beweging Augustinus aan het woord, de jubileumuitgave Voedsel 

voor de ogen door het Augustijns Instituut en Damon in 2014 en 

Veel te laat heb ik u liefgekregen door van Bavel in 1986. En 

natuurlijk het Augustinusbrevier van Janssen uit 1984 dat ook op de 

website augustijnen.nl als dagtekst wordt gebruikt en frequent 

gelezen. De oudste hier en daar nog te vinden bundel is Levende 

woorden van Sizoo uit 1954. Van recentere datum zijn de drie 

bundels van Van Willigen 'Uit de Vroege Kerk' waarin uit Augustinus 

wordt geciteerd, bijv. de dwarsligger Bidden met Augustinus 

verschenen in 2014. In 2006 heeft Smalbrugge Wijsheid van 
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Augustinus : 365 teksten voor elke dag van het jaar  samengesteld 

maar toen nergens de bronteksten vermeld.  

 

Het niet vermelden van de brontekst is ronduit ergerlijk. Dan kun je 

namelijk niet verder lezen. Een boeiend fragment geeft je iets op om 

te kauwen, maar daardoor wil je ook wel eens weten welke 

schriftcitaten Augustinus gebruikt, waar de hele preek staat. Het 

liefst had ik dan niet alleen de brontekst in Latijn of Nederlandse 

vertaling erbij maar ook het specifieke boek waaruit de tekst is 

overgenomen. Bijv.: 'preek 156 in: Leven in hoop' zelfs als het een 

ingekort fragment is. Copyright zal hier wel het probleem zijn. Een 

bundel tekstfragmenten wordt te duur als er veel copyright betaald 

moet worden. Die selecties echter zullen mede gemaakt zijn op 

basis van de vele Augustinuspublicaties bij Damon. Eigenlijk zou het 

Augustijns Instituut zelf uit eigen materiaal een jaarbundel 

Augustinus moeten samenstellen met alle broodnodige 

verwijzingen. Want je dag beginnen of afronden met een pakkend 

citaat uit Augustinus werkt fantastisch!  

Ingrid van Neer-Bruggink 

 

FAMILIA-GROEPEN  
 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 

De groep Boskapel is met het plotseling overlijden van Annemiek 

Alferink kleiner en daardoor ook kwetsbaarder geworden. We  

zijn doorgegaan met onze wekelijkse meditatievieringen en  

dankzij ieders bereidwilligheid kunnen we dit ook waarmaken; 

evenals onze maandelijkse bijeenkomsten waarin we samen de 

commentaarteksten lezen van Augustinus op enkele psalmen.  

Ondanks dat we als groep de afgelopen jaren kleiner zijn geworden, 

worden we in het Augustijns Centrum de Boskapel steeds vaker 

benaderd om mee te denken op welke wijze we Augustinus meer 

voor het voetlicht kunnen brengen.  De Familia vult hiervoor 

voortaan 3 keer per jaar op de zondag de viering in en we doen ten 

behoeve van het vormingsprogramma voorstellen voor lezingen.  
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Daarnaast is Marjette voorgedragen om zitting te nemen in het 

Bestuur van het Augustijns Centrum de Boskapel en participeren 

Karel en Annemieke in de participantenraad ervan. Vanuit deze 

posities is het voor ons mogelijk om te behartigen dat het 

Augustijnse karakter van de geloofsgemeenschap tot uiting komt, 

niet alleen in overwegingen en lezingen, maar óók op 

handelingsniveau.   

Daarnaast hebben zowel Karel als Annemieke meegewerkt aan een 

interview voor Op de Hoogte, (dit is het informatieblad van het 

Augustijns Centrum) wat voor henzelf de Augustijnse spiritualiteit 

betekent, maar daarnaast óók wat het belang ervan voor de 

Boskapelgemeenschap kan zijn.  Het resultaat was 2 hele 

verschillende interviews, hetgeen prachtig ook de veelzijdigheid van 

Augustinus weergeeft! 

Annemieke Pacilly  

                                                         

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Enkele dagen voor de eerste woensdag van de maand bekijken we 

hoe we met één of twee auto’s naar Eindhoven kunnen om weer als 

groep bijeen te kunnen zijn samen met Wim Sleddens. Misschien dit 

voorjaar nog een keer en daarna zijn de dagen weer zo lang dat 

Wim weer naar Nijmegen kan komen.  

Op beide locaties is het goed toeven en zijn we nog steeds verdiept 

in ‘Het huis op de rots’. Het zijn vaak lastige teksten en daardoor 

verschillen de discussies nogal. Zoals bij de laatste bijeenkomst: wat 

te denken over ontucht? en dat in combinatie met verhoudingen 

tussen man en vrouw… Augustinus vraagt : ‘Wat is ontucht?’ en 

even later ‘Beste apostel Paulus, wat bedoelt u eigenlijk?’ Het 

huwelijk, het wel of niet verstoten van man of vrouw. Het zijn 

vraagstukken van alle tijden. Hoe zat dat in de tijd van Augustinus, 

toen hij dit schreef? Hoe denken wij er in onze tijd over?  

En Paulus, de bijbel en de katholieke kerk? 

Veel vragen en meningen en belevenissen. Het komt voor een 

aantal mensen ook heel dichtbij, het wordt heel persoonlijk en 

daarmee niet gemakkelijk. En door de inzichten uit die verschillende 
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richtingen toegespitst op waar wij nu staan, blijven vragen over 

onze manier van leven en van wat zuiver is of niet, niet beantwoord.  

Wel is het goed op deze manier je leven onder de loep te nemen.  

Zo gaan wij voort met onze groep in elkaar opzoeken, lezen en 

nadenken. En dat sluiten we dan steeds weer af in gebed om meer 

inzicht. Het huis op de rots, in Eindhoven en Nijmegen. 

Evert Jan van der Werf 

 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Inmiddels heeft ieder lid het eindverslag met de 

adviezen van de Initiatiefgroep kunnen lezen. 

Voor het eerst is er een grote evaluatie gemaakt 

in ruim 20 jaar. De meeste familiagroepen zijn 

immers al ouder dan de statuten van 2006. Uit de 

rondgang langs de groepen blijkt dat het lezen van 

Augustinus ons gevormd heeft en dat onze ontmoetingsdagen heel 

belangrijk zijn en zeer gewaardeerd worden. We zijn met onze 

gemeenschapsstructuur typisch augustijns en onderhouden graag 

goed contact met de Orde en de Nederlandse Provincie. Wat ook 

geconcludeerd werd is dat onze energie voorkomt uit en teruggaat 

naar de groepen. En we worden ouder en minderen in aantal. In 

hoeverre we de adviezen van de Initiatiefgroep kunnen en willen 

overnemen, overleggen we met elkaar in de ALV van 14 april. Met 

die uitkomsten gaat het bestuur aan de slag.   

 

De afgelopen twee decennia is er wel enig verloop geweest. Enkele 

leden zijn overleden; vorig jaar hebben twee leden omwille van hun 

ouderdom en gezondheid moeten afhaken en twee leden hebben 

hun lidmaatschap opgezegd. Mede als gevolg van de verhuizing uit 

Mariënhage is de groep Eindhoven rond het Augustijns Instituut 

ontbonden. Dit is de enige groep die sterk varieerde in 

groepsgrootte en weer een nieuwe groep voortbracht. Gestart in 

1997 door Martijn Schrama en Dolf van der Linden kende deze de 

FAN-Eindhoven zoveel deelnemers dat de avondbijeenkomst een  



10 

 

tijd lang in twee groepen werd gesplitst. Omdat een flink aantal 

mensen uit het midden van het land kwam, volgde hieruit een 

nieuwe groep onder leiding van Bert Blans, later de fraterniteit die 

in Utrecht bijeenkomt. Inmiddels is er ook een vrouwengroep bij de 

fraterniteit waaraan ook FAN-leden deelnemen. Andere FAN-leden 

uit Eindhoven gaan verder in Eindhoven bij een nieuwe leesgroep 

rond Wim Sleddens, de founding father van de eerste familia in 

Lindenholt. Wie weet krijgt Eindhoven een nieuwe familiagroep. 

Elke tijd kent zijn veranderingen. Wij veranderen mee en willen 

daarin het goede behouden en doorgeven.  

 

Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen en hoop u allen in 

goede gezondheid op 14 april in Lindenholt te mogen ontmoeten.  

 

Namens het bestuur FAN,  

Ingrid van Neer-Bruggink. 

 

 

CONTRIBUTIE 
AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2018  

ad € 55,00 voor 1 april overmaken?  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 

‘lidmaatschap FAN 2018’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 

contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

Hans Simis, penningmeester FAN 

 

 

 

AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: 

Wilt u een abonnement op Open Vensters?  

Het abonnementsbedrag voor 2018 is € 10,00  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder 

vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2018’   

 



11 

 

AUGUSTINUS ONDERWEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank voorde foto’s aan Joke Fijn van Draat. Met haar man 

ontdekten ze op Tenerife een Augustinus en Monica in de 

kloosterkerk San Augustín (uit 1571) van het voormalige augustijnse 

convent in Orotava, Tenerife. Voor wie er meer foto’s van wil zien:  

http://kerkfotografie.nl/iglesia-de-san-augustin-la-

orotava/nggallery/slideshow 

 

 

 

 

 

En met dank aan 

Caspar Becx . 

De  foto’s zijn van 

zijn bezoek aan de  

Augustinuskirche  

in Gelzenkirchen. 
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FANDAG UITNODIGING  
 

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden  

en belangstellenden uit voor haar Ontmoetingsdag op 

 

 zaterdag 14 april 2018 

 bij de familia Lindenholt in de Agneskerk  

St. Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen tel: (024) 377 77 78 

  

Als familiagroepen laten we ons inspireren door leven en werk van 

Augustinus en de geleefde spiritualiteit van de Augustijnen. 

Augustinus liet zich weer inspireren door de Bijbel. Vele 

Bijbelverhalen en personen zijn in de loop der jaren belicht door de 

exegeet dr. Joop Smit o.s.a. We verwelkomen Joop Smit graag 

opnieuw als gastspreker en goed verteller.  

De titel van zijn lezing is: Paulus, een omstreden figuur. 

 

Paulus is een man met een dubbele loyaliteit. Als apostel 

voor de heidenen wil hij de muur, waarmee de Joden zich 

afzonderen van de heidenen afbreken. Zelf Jood, blijft hij 

onlosmakelijk met zijn volk verbonden en houdt hij de 

bekeerde heidenen voor dat Israël de wortel is die hen voedt 

en draagt. Paulus is zodoende voor sommigen veel te 

progressief en voor weer anderen veel te conservatief.  

Foto: E.J.v.d.Werf 
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Aan de hand van de brief aan de Galaten (1-2) en de brief 

aan de Romeinen (11) verkennen we deze dubbele positie en 

vragen wij ons af wat deze voor ons zou kunnen betekenen. 

 

Voor de FANleden: 

In het middaggedeelte willen we tijdens de ALV o.a. het advies en 

de aanbevelingen bespreken die de Initiatiefgroep (IG) in het 

eindverslag aan het bestuur FAN heeft uitgebracht. Omdat dit 

iedereen aangaat, verwachten we veel reacties. Om iedereen het 

woord te kunnen geven, vragen we u uw mening, vragen of 

voorstellen eerder door te sturen zodat we een overzicht naar 

onderwerp en sprekers kunnen maken.  

Voor het gehele programma: zie de achterzijde van deze brief. 

 

Wilt u uw reactie op het Advies Initiatiefgroep doorgeven vóór 

vrijdag 2 maart?  

 

Wij hopen u en vele belangstellenden te mogen ontmoeten. 

 

U kunt zich opgeven voor deze ontmoetingsdag  

tot Goede Vrijdag 30 maart bij Ingrid van Neer-Bruggink, 

ingridcascia@gmail.com of telefonisch 0492 513801.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van de FAN 

 

 

De lezing is vrij toegankelijk,  

voor de lunch wordt voor niet-leden een bijdrage van  €10,= 

gevraagd (alleen bij aanmelden kan er mee gegeten worden!),  

de ALV-vergadering is alleen voor FANleden.  
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PROGRAMMA 14 APRIL 2018: 

 

10.00 – 10.25  Ontvangst met koffie / thee   

10.25 – 10.30  Welkom en mededelingen door de voorzitter  

10.30 – 11.30 Lezing:  Paulus: een omstreden figuur 

door Joop Smit o.s.a.  

11.30 – 11.45 Korte pauze 

11.45 – 12.00  Gesprek  

12.00 – 13.30  Lunch 

13.30 – 13.50 Impressie van San Gimignano door Pieter Renkens 

13.50 – 16.00  Algemene Ledenvergadering (ALV)  

1. Opening en vaststelling Agenda 

2. Mededelingen 

3. Bespreking verslag ALV  

ontmoetingsdag febr. 2017 

4. Terugblik jubileumdag sept. 2017 

5. Financiën  

- Verslag kascommissie uitgaven FAN 2017 

- Aanvraag ondersteuning 

Augustinusvoorstelling Tinnenpot 

6. Bespreking Advies IG over FAN  

7. Rondvraag 

 

16.00 – 16.15  Korte pauze 

16.15 – 16.30 Gebedsdienst  

16.30  Afronding en aperitief 
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HEILIGE RITA 

 

De heilige Rita werd in 1381 geboren te Roccaporena in Italië, een 

dorpje vier kilometer ten oosten van Cascia. Op 14-jarige leeftijd 

werd zij uitgehuwelijkt aan Fernando Mancini. Ze hadden 2 zonen. 

Zij wilde echter kloosterlinge worden. Al was haar echtgenoot een 

bruut, ze verzette zich niet tegen hem en bad slechts voor zijn 

zielenheil. Nadat deze man vermoord was, zwoeren haar beide 

zonen bloedwraak. Maar Rita bad tot God dat ze liever had dat haar 

zonen zouden sterven dan dat ze hun snode plannen uitvoerden. 

Haar beide zonen stierven inderdaad een jaar later een natuurlijke 

dood, waarna Rita vrij was om tot het klooster toe te treden. 

Volgens de legende werd haar de toegang tot driemaal toe 

geweigerd, maar verschenen in een nachtelijk visioen Johannes de 

Doper, Augustinus en Nicolaas van Tolentino die haar naar het 

klooster begeleidden, waarvan de poorten zich vanzelf openden.  
Op Goede Vrijdag 1442 zou zij aan het voorhoofd gestigmatiseerd 

zijn door een doorn uit Christus' doornenkroon, een wond die niet 

meer heelde. Een tweede mirakel vond plaats tijdens haar ziekbed 

in 1447, toen ze aan een verwante die haar bezocht, vroeg om een 

roos voor haar te plukken. Hoewel het winter was, vond deze toch 

een roos en bracht die aan Rita. Kort daarop stierf zij. Dit is de reden 

dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita (o.a. door augustijnen) 

gewijde rozen bij de zieken worden gebracht.  

De heilige Rita staat bekend als patrones van de hopeloze gevallen. 

Ze wordt onder meer aangeroepen bij examenvrees en bij pokken.  

H. Rita,  

Cascia, Italië 

foto E.J. v.d.Werf 
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VIERINGEN: 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.00 u  (tijd is gewijzigd!) 

Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  

   Meditatief morgengebed Lindenholt 

 

Augustijnse websites: 

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 

Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 

Julia van Wel 

 

Dear all , 

Thought you may be interested in this link. 

The Augustinians in England and Scotland have revamped their 

website and their lent online is a day by day thought / short homily 

from one of the friars. Enjoy. Of one heart.......Gwen Harding 

https://www.theaugustinians.org/lent-online 

 

 

STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL  

te Eindhoven.  

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 
 

14 april 2018 FANdag 

  

 

  

 


