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Inleiding:
Voor u ligt het zevenenzeventigste nummer van Open Vensters. Met
een schuin oog naar de coronatijd waarin we leven hebben we een
‘aangepaste’ afbeelding van Augustinus gekozen.
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 inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ...
Hoe liever ik over de liefde spreek,
hoe minder geneigd ik ben om deze Brief af te sluiten.
Het is de beste Brief om de liefde onder onze aandacht te brengen.
Er is ook geen thema dat ik met meer plezier voor u bespreek,
er is ook niets heilzamer om van te drinken,
maar dan wel op voorwaarde
dat u door goed te leven dit geschenk van God in u bevestigt.
Wees niet ondankbaar tegenover zo’n grote genade van hem
die maar één Zoon had en niet wilde dat hij alleen bleef.
Om hem broeders en zusters te geven
heeft hij die voor hem aangenomen,
om samen met hem eeuwig leven te hebben.
Ik weet niet of je de liefde meer glans kunt geven
dan met de woorden:
‘God is liefde!’
Kort, maar groots.
Weinig woorden, groots van inhoud.
Hoe gauw zeg je het niet:
God is liefde!
Kort, tel maar, één ademstoot;
maar op de weegschaal, wat een gewicht!
God is liefde!
Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God in hem.
Laat God je huis zijn,
en jij huis voor God.
Woon in God, dat hij woont in jou.
God blijft in jou, hij houdt je bijeen.
Jij blijft in God, om niet te vallen.
‘De liefde komt nooit ten val’, zegt de Apostel.
Als God je omvat, hoe zou jij dan kunnen vallen?
(Tr 9,1 over de Eerste Brief van Johannes)
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BOEKBESPREKING
Uit: Ter inspiratie, Heeswijk Berne
Augustinus schreef bij zijn Belijdenissen dat hij op
een bijzondere wijze tot geloof was gekomen.
Dat was zeker niet met behulp van zijn scherpe
intellect. Hij bracht zijn weg in verband met de
wijze waarop elk mens met moedermelk het
leven begint. Wat hij daarover schrijft, werpt een
fascinerend licht op de praktijk van mystagogie in
het vroege christendom, namelijk moederlijk
voedend en moederlijk leidinggevend. Hoe
kunnen we deze praktijk van mystagogie opnieuw gestalte geven?
Mystagogie heeft te maken met vorming en opvoeding in het
goddelijk mysterie. Opvoeding betekent letterlijk: door het
verschaffen van voeding grootbrengen. In de Belijdenissen zagen we
dat voeding in de rituele praktijk van de opvoeding een ‘dubbele
bodem’ heeft. Voeding heeft een meerwaarde. Het dagelijkse voeden
ging over in een ontmoeting met Jezus Christus. Deze ontmoeting
werd mogelijk doordat Monnica Augustinus als kind de christelijke
verhalen vertelde en zijn hart voedde met het Woord: Jezus Christus.
Zij vervulde de rol van voorganger op zijn weg naar het christelijke
geloof. Zij kon die functie bekleden omdat zij zelf binnengevoerd was
in het mysterie van het christelijke geloof.
Kitty Bouwman, Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven
van Augustinus. € 18,90
KITTY BOUWMAN
Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus
In Augustinus' zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen
een belangrijke rol. Zijn moeder Monnica, die hem vertrouwd maakt
met het christelijke geloof, en zijn partner met wie hij een duurzame
relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon. In zijn Belijdenissen
brengt Augustinus zijn moeder in verband met het geestelijk leven,
terwijl hij de relatie met zijn partner associeert met seksualiteit en
zondigheid.
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Op basis van haar geprezen proefschrift heeft Kitty Bouwman een
publieksboek geschreven dat haar vernieuwende visie op Augustinus
ontsluit. Het spirituele moederschap blijkt een sleutelrol te hebben
bij Augustinus' inwijding in het geheim van God. In het moederschap
van de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een dimensie
aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt aan God.
Dr. Kitty Bouwman (1957) is werkzaam als geestelijk begeleider en
geestelijk verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen
en is tevens hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift
voor mystiek en spiritualiteit. Daarnaast werkt ze aan een
vervolgonderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van
Bingen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM
In dankbare herinnering
Joop (Johannes, Stephanus, Maria) Distelbrink
Joop, echtgenoot van Iet
Distelbrink is op zaterdag, 1
februari op 85 jarige leeftijd
overleden.
Wij kennen Joop als een lieve,
gezellige en actieve man. Hij
was jarenlang vrijwilliger in
onze Augustinusparochie in
Amsterdam als koster,
assistent bij uitvaarten en lid
van het Parochiebestuur.
Samen met zijn vrouw was hij vrijwilliger bij de Zonnebloem en
tevens deelnemer aan de Bedevaartreizen naar Lourdes.
Joop was ook lid van lekengroep van Augustijnen: de Familia
Augustiniana. Vaak nam hij ook deel aan de Augustijnendagen. De
laatste jaren werd dat moeilijk vanwege de ziekte van zijn vrouw.
Maar hij was altijd aanwezig bij onze plaatselijke Familiagroep,
waarin we maandelijks in gesprek waren over teksten uit boeken
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en/of preken van Augustinus. De laatste keer was hij er nog op
maandag, 18 december.
En niet te vergeten was Joop indertijd verbonden aan de Erfurtgroep. De groep die al voor de val van de Berlijnse muur contacten
onderhield en bezoeken bracht aan onze Partnergemeinde uit de
Lorenzkirche te Erfurt.
Zo ontstond er in de loop der jaren in onze parochie een
vriendengroep met Joop en Iet, die veel met elkaar optrok. In de
zomer maakten we vaak fietstochtjes door Amsterdam en omgeving.
We gingen samen op vakantie naar Rome en soms ook een paar
dagen naar Carnaval in Schaijk.
De laatste jaren heeft Joop het niet gemakkelijk gehad. Daarbij kreeg
hij wat last van zijn gezondheid en ging moeilijker lopen. Maar tot
voor kort kwam hij nog iedere zondag, met wandelstok, naar de kerk.
Echter enige weken later kwam er, na een kort ziekbed, een einde
aan zijn leven.
Moge hij nu rusten in de vrede en vreugde van de Heer.
Ria van Breukelen
FAMILA BOSKAPEL
Ook wij zijn helaas ‘in lockdown’. We missen elkaar en de wekelijkse
vieringen erg. Aanvankelijk wilden we in plaats van in de Mariakapel
bij elkaar te komen, op de dinsdagavonden meditatieve wandelingen
gaan houden in het Patersbos (het bos naast de Boskapel); en
natuurlijk ook weer met teksten van Augustinus. Maar helaas
werden de regels ter verdere verspreiding van het Coronavirus steeds
strenger, waardoor ook deze optie niet meer mogelijk was. Zo nu en
dan bellen we elkaar op, sturen we mooie teksten op en lezen
natuurlijk veel op ons eigen stekkie in het zonnetje; ook allemaal fijn
en waardevol! De geloofsgemeenschap van het Stadsklooster is
afgelopen weken helemaal digitaal gegaan. Karel en Winnifred zijn
werkelijk nog net vóór de lockdown in de Boskapel getrouwd. Het
was een mooi samen-zijn met de gemeenschap en zij genieten nu
samen (hoofdzakelijk) in Hilversum, waar Winnifred een woning
heeft. De volgers op Facebook kunnen hun activiteiten nauwlettend
volgen (ik dus niet).
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In juni hopen we misschien weer te kunnen gaan starten met onze
doordeweekse vieringen, omdat dan bijeenkomsten tot 30 personen
weer zijn toegestaan, als je maar 1,5 meter afstand van elkaar weet
te houden. Wij zijn bij onze vieringen meestal met 6 tot 10 personen.
Het is een hele fijne en trouwe groep in de leeftijd van 25-80 jarigen
(4 mensen onder de 50 en 6 boven de 50), dus een mooie mix, die
elkaar wederzijds inspireren. Ook de thee nadien valt bij iedereen in
de smaak, zodat we nog even over ieders wel en wee of over de
viering kunnen napraten. We zien er naar uit dat we weer kunnen
gaan starten met onze vieringen!
Namens de Familia Boskapel, Annemieke Pacilly
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
Jan Martijn eindigde zijn stukje voor Open Vensters 76 met: Ik ben
benieuwd waar dat Mysterie ons dit jaar zal brengen!
Het nieuwe jaar heeft ons Corona gebracht! En het mysterie van de
eucharistie kunnen we, mogen we al weken niet meer vieren.
Zelfs het bij elkaar komen zat er in de afgelopen tijd niet meer in.
We hebben de morgengebeden in de Goede Week wel gezamenlijk
gebeden, met dank aan de verspreiding van het boekje via Internet,
maar wel op een bijzondere manier. Iedereen heeft om 9.00 uur ’s
morgens in zijn eigen huis gebeden. Dus wel met elkaar, maar niet
fysiek samen kunnen zijn. Je raakt gewend aan het snelle
boodschappen doen, maar het niet meer bij elkaar kunnen komen is
pijnlijk. We hopen voorzichtig na Pinksteren in ieder geval het
morgengebed weer ‘op te starten’. Augustinus heeft in zijn leven ook
roerige tijden gekend. En zijn wij zijn de tijden en hoe wij zijn, zullen
de tijden zijn is telkens weer een houvast.
Als licht in het hart heet het boek waar we nu in lezen. De preken zijn
boeiend en geven veel stof om te bespreken. Maar voor deze en de
komende tijd wens ik u licht toe in uw eigen hart. Licht van het
paaslicht, waar we niet bij konden zijn om het aan te steken, maar
wat nu dubbel hard in ons hart brandt om het uit te houden tot we
weer bij elkaar kunnen zijn. Uw Woord ontvlamt mijn hart.
Laten we ons daar maar aan warmen!
Bettineke van der Werf
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WEBSITE
Beste mensen,
Willen jullie allemaal eens een kijkje nemen op de vernieuwde
website van de FAN? www.familiaaugustiniana.nl
Het begin (en meer dan dat) is er! Met dank aan Marga Bakker.
Nieuws, tips etc zijn altijd welkom bij Marga Bakker of Ingrid van
Neer.

VAN HET FAN-BESTUUR
Hoelang hebben we elkaar nu niet gezien?
Niet alleen de landelijke ontmoetingsdag
van 16 mei kon niet doorgaan, ook de
eigen familiagroepen konden niet
bijeenkomen. Zelfs in de buurt was het stil;
er was niemand op straat voor een praatje
met 1,5 meter afstand. De drukte die
ontstond bij jonge gezinnen met online werkende ouders en
schoolgaande kinderen thuis staat tegenover de stilte bij ouderen die
hun huis niet meer uit durfden of mochten en zelfs geen
familiebezoek ontvingen. Hoe gaat ieder van ons met de stilte om?
Geeft deze tijd ruimte en rust voor geloofsverdieping of kreeg je
onlangs een iets hogere telefoonrekening? Mogelijk doe je het
allebei, want tot de naastenliefde behoort ook het onderhouden van
sociale contacten, juist nu.
Het bericht dat de ontmoetingsdag op 16 mei niet doorging was
tevens aanleiding voor een kaartje ter bemoediging aan elkaar. Die
behoefte aan contact blijft en daarom komt er een geactualiseerde
herdruk van het adressenboekje. Contact online biedt nog meer
mogelijkheden. We willen graag op de website een van het publiek
afgeschermd gedeelte, waar meer nieuws en berichtjes staan voor de
leden. Het voordeel is dat elk lid een login heeft en zelf wat kan
melden zodat de communicatie niet alleen via het secretariaat gaat
of per kwartaal via Open Vensters. Voor specifieke informatie, niet
alleen voor de regionale groep en de jongere leden, maar voor ons
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allen is dit handig. Aan een login op de website zijn wel kosten
verbonden; dat bedrag kan binnen de begroting worden uitgegeven
vanwege het wegvallen van de voorjaarsontmoetingsdag.
We hebben het nu wel over de financiën, maar het financiële
jaarverslag van 2019 en de begroting voor 2020 zijn nog niet in de
ALV besproken. De kascommissie is wel bijeen geweest. Gezien de
bijzondere omstandigheden wil het bestuur binnenkort via een email elk lid de benodigde informatie sturen met een stemformulier
en het verzoek je stem uit te brengen.
Als bestuur hebben we online op 23 april vergaderd en dat gaan we
4 juni weer doen. Inmiddels is Annemieke Pacilly vanaf januari 2020
voorzitter ad interim; in elk geval tot we als ALV weer bijeen kunnen
komen. We hebben de conceptstructuur voor een internationale
organisatie van lekenaugustijnen besproken. Meedoen is voor
Nederland belangrijk nu we een kleinere groep worden en toch actief
willen blijven. Waarschijnlijk wordt ook de FAN vermeld in de
Australian Newsletter van de Augustijnen in een artikel over
lekenaugustijnen dat eind september zal verschijnen. Een
huishoudelijk reglement is in wording en we denken alvast na hoe we
met 1,5 meter afstand toch in oktober bijeen kunnen komen. De
nieuwe datum voor de FAN-ontmoetingsdag kun je alvast noteren:
zaterdag 10 oktober in Lindenholt, Deo volente, liever dan corona
volente.
We wensen jullie goede tijden in geloof, hoop en liefde: geloof reikt
immers verder dan wat we nu kunnen weten, hoop is sterker dan
waarschijnlijkheid en liefde duurt eeuwig.
Namens het bestuur, Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN

DATUM FANDAG:
DE DATUM VOOR DE KOMENDE FANDAG IS 10 OKTOBER 2020.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.
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FAN

Internationaal

Bij deze het laatste nieuws over de opzet van een internationale groepering
voor lekenaugustijnen.

1 De coördinatoren voor de lekenaugustijnen (in Europa zijn dat
Joana Almeida en Luis Arana) hebben een voorstel uitgewerkt om de
contacten tussen de lekenaugustijnen en de OSA te vereenvoudigen.
Dit conceptvoorstel voor een duidelijker structuur is als bijlage
meegestuurd. De bedoeling is dat op- en aanmerkingen vanuit onze
kringen bijtijds worden doorgegeven zodat het concept kan worden
bijgesteld. Het voorstel voor een nieuwe structuur kan dan in juni
2020 in Fatima worden besproken met de Orde der Augustijnen.
2 De Orde heeft de leden benoemd voor zijn ‘Commission for the
Lay Augustinian Movement’. Coördinator is Edward Daleng OSA.
Nieuw is dat nu ook een lekenaugustijn, Luis Arana, lid van de
commissie is. ‘Dit is een duidelijk signaal van pastorale toewijding van
de Orde aan de leken die ermee verbonden zijn, en een geweldige
kans voor ons allemaal om een actievere rol te spelen in onze
dienstverlening aan de Kerk en in de promotie van de augustijnse
spiritualiteit.’
3 Zowel Luis Arana als Joana Almeida zijn uitgenodigd om de
jaarlijkse vergadering van Europese provincialen bij te wonen om
daar de rol en missie van de lekenaugustijnen toe te lichten. Deze
vergadering vindt plaats in juni 2020 in Fátima.
P.S. Heb je je al aangemeld bij de Facebook pagina, speciaal voor de
lekenaugustijnen?
zie https://www.facebook.com/groups/2100230783609386/
Op Facebook kun je deze pdf ook downloaden.

Hun mailadres is augustiniani.laici.europa@gmail.com
Heb je je overigens al aangemeld bij de Facebook pagina, speciaal
voor de lekenaugustijnen?
zie https://www.facebook.com/groups/2100230783609386/
Ingrid van Neer-Bruggink
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ABONNEMENT OPEN VENSTERS:
Wilt u een abonnement op Open Vensters?
Het abonnementsbedrag voor 2020 is € 10,00
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder
vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2020’
IN MEMORIAM
In memoriam Bob Bodaar
Op 16 april jl is Bob
Bodaar, oud-provinciaal
van de Nederlandse
Provincie van de Orde van
de Augustijnen, op 82jarige leeftijd overleden.
Bob heeft vanaf het begin
de Familia Augustiniana
Nederland een warm hart
toegedragen. Hij
stimuleerde ons om eventueel óók zonder de
augustijnen - dóór te gaan om ons in te zetten de Augustijnse
spiritualiteit voort te laten leven. Het is dan ook niet vreemd dat hij
op 29 december 2006 medeondertekenaar werd van de Statuten van
de Nederlandse Vereniging Familia Augustiniana Nederland, en hij ze
nadien ook officieel kreeg aangeboden (zie foto).
Wij kennen Bob als een zeer aimabel man, die nooit op de voorgrond
wilde treden, maar wel een stimulerende houding aannam. Ook
humor was Bob niet vreemd en hij had bovendien oog voor
gezelligheid. Velen van ons herinneren zich de uitstapjes met hem
o.a. in Utrecht en naar Amsterdam (zie foto). Je kunt je geen
enthousiastere reisleider voorstellen dan Bob, die het daarom ook
jammer vond als we bij een koffie-stop teveel treuzelden, omdat hij
nog zoveel wilde tonen, wat hij voor ons belangrijk vond om het te
hebben gezien!
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In november was hij nog,
samen met de Augustijn Piet
Giesen, ‘eregast’ bij de
Familia Augustiniana
Amsterdam bij het
Augustinusfeest in de
Augustinuskerk, aan de
Postjesweg in Amsterdam.
Hij straalde helemaal en liet
me vol trots ‘zijn kerk’ zien,
waarvan hij immers eind
jaren 70 bouwpastor was.
Bob was ook bijna altijd
aanwezig op de
ontmoetingsdagen van de
FAN. Helaas lieten zijn ogen
hem de laatste jaren in de steek waardoor hij niet meer aanwezig kon
zijn. Maar belangstelling voor de FAN bleef hij tot het laatst toe
tonen, en tot het laatst toe stimuleerde hij ons - soms op uitdagende
wijze - vooral dóór te gaan om de Augustijnse spiritualiteit niet te
laten uitdoven.
Maar zoals gezegd, zijn lichaam liet hem steeds meer in de steek en
het leven werd zwaarder voor hem. Hij wilde nog zoveel, maar kon
dat helaas niet meer. Hier had hij veel moeite mee totdat hij ook zelf
inzag dat het echt niet meer ging.
In de vroege ochtend, in het licht van Pasen, is hij in zijn appartement
op het Gagelboschplein in Eindhoven rustig ingeslapen.
Wij zijn Bob veel dank verschuldigd voor zijn onuitputtelijke stimulans
om in de FAN de Augustijnse spiritualiteit te laten voortleven en zo
samen, één van hart en één van ziel te zijn, op weg naar God.
Dat hij nu zelf zijn eeuwige rust mag vinden bij U, God.
Annemieke Pacilly, voorzitter a.i. FAN
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GEBEENTE AUGUSTINUS
24 april: Rituele opening
en sluiting van de Arca di
Sant’Agostino
Vrijdag 24 april viert de
Kerk het feest van de
bekering van Augustinus.
In Pavia, in de Basilica di
S. Pietro in Ciel d’Oro,
werd vrijdag 24 april om
18.30 uur een hoogmis
gehouden waarbij de bisschop van Pavia aanwezig was. Aan het
einde van de mis werd de fraaie marmeren tombe geopend waarin
het gebeente van Augustinus rust en werd de urn met de relikwieën
van St. Augustinus tentoongesteld. De viering van de heilige mis met
de openings- en sluitingsrite van de tombe werd live uitgezonden op
het YouTubekanaal van het bisdom van Pavia.
Zie https://www.youtube.com/channel/UCYZkUkNmP3OWSApMp4SIaQ
Eigenlijk vond de bekering van Augustinus (met de ‘tolle-lege-scène
in Milaan als sluitstuk) plaats in het najaar van 386. Na de
voorbereiding op zijn doopsel liet hij zich in 387 met Pasen door
bisschop Ambrosius in Milaan dopen. Het fundament van het grote
achthoekig doopvont bevindt zich in de Duomo van Milaan. Op de
kerkelijke kalender is 24 april echter de dag waarop zijn bekering
wordt herdacht: zonder bekering geen doop.
Foto: eigen archief fam vd Werf
AUGUSTINUSFEEST
Omdat er in deze coronatijd nog geen zinnig woord te
zeggen valt over wat er mag en kan in de maand
augustus vindt u nog niets over festiviteiten bij het feest
van de heilige Augustinus op 28 augustus.
de redactie
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VIERINGEN:
Zondag 10.00 u oecumenische viering
Werkhofgemeenschap
Dinsdag 19.30 u
Meditatieve viering Boskapel
Donderdag 8.15 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
Website Augustijns verband: https://augustijnsverband.nl
STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND
bankrekening: 12.66.22.477
IBAN: NL55RABO0126622477,
BIC: RABONL2U Rabobank,
t.n.v. Stichting OSA International NL Eindhoven.

AUGUSTIJNSE AGENDA
10 oktober 2020
onder voorbehoud
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FANdag

