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Augustinus en. ps. 118 S 12.5
Initiaal: Mariarosa Guerrini o.s.a.

Inleiding:
voor u ligt het negenenveertigste nummer van Open Vensters.
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de
rondzendbrief op 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! Ik wens u fijne feestdagen en veel genoegen bij het lezen van
de rondzendbrief.
Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ..

’Het was er vanaf het begin,
wij hebben het gehoord,
onze ogen hebben het gezien,
onze handen hebben het aangeraakt:
het Woord dat leven is.’
Wie had het Woord met zijn handen kunnen aanraken
als het niet mens geworden was en bij ons had gewoond?
Maar het is mens geworden, om door handen te worden
aangeraakt.
Misschien denk je dat ‘het Woord dat leven is’ wel over Christus
gaat, maar niet over zijn lichaam dat je kon aanraken.
Lees dan verder:
‘Het leven is verschenen’, in een mens, Christus. Christus is dus
Woord van leven. Waarvandaan is het Woord onder ons
verschenen? Daar vandaan waar het was vanaf het begin, maar
niet zichtbaar voor de mensen.
Nu is het Woord dat leven is verschenen als mens. Het werd
zichtbaar, om wat alleen zichtbaar was voor het hart, nu ook
zichtbaar te maken voor onze ogen. Als wij het kunnen zien,
kunnen horen en aanraken, kan het ons hart genezen. Een
lichaam zie je ook met je ogen, maar het Woord alleen met het
hart. Nu is het Woord mens geworden, nu kunnen wij het ook
zien. En nu geneest het in ons het vermogen van ons hart om ook
het Woord te zien.
(Naar traktaat 1 van Augustinus
over de eerste brief van de apostel Johannes
vertaling Wim Sleddens O.S.A.)
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BOEKBESPREKING:
Augustinus over het Gelukkige Leven / red. A. Goovaerts.
(Augustinusdag 2012)
'Gelukkig leven' was het thema van de succesvolle Augustinusdag van
het Augustijns Historisch Instituut in Leuven.
Er werden drie lezingen gehouden die
opgenomen zijn in de bijbehorende bundel.
Een goed op elkaar afgestemd drieluik. Gerd
van Riel, hoogleraar antieke filosofie, wees in
zijn lezing op de ontwikkeling die Augustinus
doormaakt in zijn denken over het gelukkig
leven. Monic Slingerland, journaliste bij
dagblad Trouw, vergeleek Augustinus' visie in
De beata Vita met de geluksadviezen in World
Book of Happiness, waarna Katrien Cornette,
hoofd van de pastorale dienst U.P.C. Sint Kamillus Bierbeek, de
bevindingen toepaste op de dagelijkse werkelijkheid.
Gelukkig zijn wordt wel gedefinieerd als volle tevredenheid.
Hoe bereiken we dat? Augustinus ontleent in zijn jeugdwerk De beata
Vita veel aan de Griekse filosofie zoals de matigheid of zelfbeheersing
die hiervoor nodig is. Wie goed beredeneerde keuzes maakt en zijn
verlangens beperkt, is eerder tevreden. Een klein glas is immers eerder
gevuld dan een grote beker. Plato ontwikkelt een filosofie, en dat
staat bij de Grieken voor een levenswijze, waarin geluk wordt
gedefinieerd als streven naar wijsheid. Terwijl Plato en de
neoplatonici de wijsheid zoeken in de beschrijving van deugden als
rechtvaardigheid en verstandigheid, concludeert de jonge Augustinus
dat wijsheid niets anders kan zijn dan Christus zelf. En de wijsheid
van Christus 'openbaart zich aan elke ziel volgens haar vermogen'
(p.10). Dit is een nogal intellectualistische benadering waarvan
Augustinus in zijn Retractationes- Nalezingen afstand neemt. De
mens kan namelijk niet op eigen kracht geluk of wijsheid verwerven.
Daarvoor is de tussenkomst van de goddelijke genade nodig.
Hij komt tot dit inzicht door het lezen van de brieven van
Paulus. Van hem leert hij dat de manier waarop de mens zijn verstand
gebruikt, afhangt van zijn wil. De gerichtheid van de wil wordt het
criterium voor de wijsheid. Wie van goede wil is en door God
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gezegend, zal de gelukzalige wijsheid bezitten, de wijsheid die van
boven komt. Het voorbeeld voor gelukkig leven is voor Augustinus
niet de zelfbewuste houding van een filosoof die dankzij zijn grote
intellect, getrainde matigheid en jarenlange studie weet wat onder
gelukkig leven wordt verstaan. Om tot geluk te komen zijn goede
werken nodig; de aandacht is verlegd naar de nederigheid van God, de
gekruisigde Christus. Van Riel laat duidelijk zien hoe Augustinus zijn
interpretatiestrategie opbouwt: hij vertrekt vanuit de neoplatoonse
deugdenleer en interpreteert met behulp van de zeven gaven van de
Geest in de profetie van Jesaja de zaligsprekingen in de Bergrede als
stadia van opklimming van de ziel naar de contemplatie van de
waarheid, het schouwen van God (p.26-28). Daarbij blijft Augustinus
schatplichtig aan de neoplatoonse terminologie maar de arrogantie van
de heidenen heeft plaatsgemaakt voor het besef 'dat wijsheid slechts
voortkomt uit het inzicht dat we ons hart moeten zuiveren.' (p.29)
'Zijn er eigenlijk universele regels voor het verwerven van geluk?' (p.
31) vraagt Monic Slingerland zich af. 'Iedereen die wel eens gelukkig
is geweest, weet dat geluk niet te plannen valt.'(p.33) Voor het World
Book of Happiness moesten de ondervraagde hoogleraren vier punten
opschrijven als richtlijnen voor gelukkig zijn. De richtlijnen wijzen
vaak op tegenstrijdigheden; geld maakt niet gelukkig maar er ligt wel
een relatie tussen rijkdom en geluk. Je verbonden voelen met een
gemeenschap is zeer belangrijk, maar vrijheid ook. Tevreden zijn met
wat je hebt, stemt gelukkig, maar verlangen ook. Bovendien valt op
dat religie als richtlijn juist in niet-westerse culturen wordt genoemd.
Over het bereiken en vasthouden van dat evenwicht tussen zulke
tegenstrijdigheden reflecteert Katrien Cornette. Ze verwoordt de
voorwaarden voor een gelukkig leven met de letters van het woord
BALANS: Basta (nee durven zeggen, beperken), Afstand houden
(buffers inbouwen om hevige emoties te voorkomen), Leunen
(energie putten uit de bron waaruit je leeft: een steunpunt of sociale
contacten), Aanvaarden wat onaf is (geniet van gelukte 'halfheid') om
het Nu te bewonen (de tijd even stil zetten om tot rust te komen) en
Stilte betrachten (ook in een gesprek kan men in stilte elkaar horen en
verstaan). Tegenover deze geluksvoorwaarden of opdrachten staan
'cadeaus' of liever gaven van God: namelijk Matigheid, Geduld,
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Vertrouwen, Mildheid, Vreugde in het nu en Vrede. ' Ze creëren de
mogelijkheid om gelukkig te zijn, zonder het geluk zelf ook te
garanderen. Deze geluksvoorwaarden openen ons om iets te
ontvangen dat groter is dan onszelf.' (p. 61)
Het boekje 'Augustinusdag 2012' kan niet de energie gevende beleving
van de dag vervangen, wel het intellectuele deel ervan vasthouden. De
bundel bevat nog een vierde tekst van de hand van Anthony Dupont
en Pierre-Paul Walraet OCS, Augustinus over het hart als de kern van
het menselijk geluk: terugkeer naar en opstijging van het hart, een
lezing die grotendeels overeenkomt met de in maart gehouden
voordracht voor de FAN Ontmoetingsdag. Deze vier goed op elkaar
afgestemde lezingen bieden kennis, algemene actualisatie en een
persoonlijke toepassing. Samen reiken ze een stuk gereedschap aan
om het begrip 'augustijnse spiritualiteit' beter te hanteren en er zelf
meer vorm en inhoud aan te geven. Een zeer aan te bevelen boekje.
Augustinus over het Gelukkige Leven / A. Goovaerts (red.). LeuvenHeverlee: Augustijns Historisch Instituut, 2012. (Augustinusdag
2012). 102 p. ISBN: -- bestellen: een e-mail met uw naam en adres
naar Anneke Goovaerts: orders@augustiniana.be De kosten € 9,00
inclusief porto overmaken op: rekeningnummer 422-0084531-09 van
Paters Augustijnen vzw, Pakenstraat 65, 3001 Heverlee met
vermelding Augustinusdag 2012. IBAN: BE52 4220 0845 3109,
SWIFT: KREDBEBB. Oude nummers zie
http://www.augustiniana.be/wppublic/prijslijst-publicaties/
Boekrecensie door Ingrid van Neer-Bruggink
Voor een impressie van de Augustinusdag in Heverlee, België
zie het verslag van Lode Caes verderop in dit nummer.
De redactie
Met Augustinus op weg
Augustijnse lekengemeenschappen
spiritualiteit en organisatie
Aan te schaffen op de FAN dag
voor € 4,= per exemplaar
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Augustinus van Hippo, Henry Chadwick
Er is een uitstekende Nederlandse vertaling
verschenen bij Halewijn van een verbluffend
mooi inleidend werkje over Augustinus van de
hand van de zeer gewaardeerde Henry Chadwick.
Met zijn boeiende en mooi geformuleerde
zinsneden slaagt Chadwick er wonderwel in om
het leven van Augustinus bondig maar ook
kritisch te vatten, en op een frisse manier over te
brengen aan de lezer.
Bibliografische gegevens :
Auteur: Henry Chadwick ;
vertalers : Anthony Dupont en Wim Sleddens
Titel : Augustinus van Hippo ; ISBN : 978-90-8528-248-8
Uitgever : Halewijn, 2012 Prijs : €19,50
o. a. verkrijgbaar via het Augustijns Instituut in België
zie www.augustiniana.be

FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM
Bidden in het verborgene
De leesgroep van Amsterdam wordt begeleid door Henk Kroon. We
zijn blij met hem want de teksten die we meelezen leveren gesprekstof
op, die hij met zijn kundigheid in goede banen leidt en veel
duidelijkheid geeft. In het boek ‘Het huis op de rots’ zijn wij gekomen
bij boek 2. Een sub-kopje daarvan heet: BIDDEN IN HET
VERBORGENE. Hoe stel je jezelf op bij het bidden. De vermaning
komt: niet dát we moeten bidden, maar hóe wij moeten bidden.
Laat het niet zo zijn dat je vist naar een compliment van een ander. Je
bidt in verticale lijn naar onze Schepper.
En nu dan de vraag: Wáárom moeten we bidden. Hij weet immers
alles nog voordat het gebed is gebeden. Augustinus zegt dan: Het is
nodig omdat de inspanning van het bidden het hart zuivert, verheldert
en verruimt om de goddelijke gaven te kunnen ontvangen.
Het bidden in het verborgene, hoe doe je dat? Je kunt je terugtrekken,
bijvoorbeeld in je kamer. De deur op slot, afsluiten voor geluiden.
Stilte om je heen creëren. Dan wordt het mogelijk jezelf open te
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stellen en ontvankelijk te worden. Echter blijkt het ook mogelijk te
zijn juist in de geluiden van alledag de stilte te vinden. Het is dus maar
hoe je in elkaar steekt.
In het boek gaan we nu verder met het Onze Vader. Het gebed wordt
in stukjes geknipt en verklaard met een uitleg. ONZE VADER; IN DE
HEMELEN; UW NAAM… etc. Het zijn begrippen die diepgaand
worden beschreven.
Begrijp ik alles? Nee, niet alles. Steek ik er wat van op? Ja.
Hans Bornhijm
Project Weduwen in Papua
Wij hebben de Werkgroep M.O.V. gevraagd of zij met ons actie wil
voeren ten behoeve van de weduwen in Papua. Zij zijn daartoe bereid
en afgesproken is deze actie in de Advent 2012 te doen plaatsvinden.
Materiaal zoals artikelen voor de parochiebladen, folders en posters
waarin de noden van deze mensen worden toegelicht, ontvangen wij
van Jan Martijn van der Werf en Jonas van de Wiel. Het redigeren van
de artikelen, een publicatieschema opstellen, in de kerken plaats
inruimen voor het promotiemateriaal, en het beheren van de giften in
de Geldton en Geldbus, zijn zo de werkzaamheden. Het totaal bedrag
aan giften zal worden overgemaakt naar de bankrekening van de
Stichting OSA International NL.
Hans Bornhijm
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
De afgelopen maanden hebben in de Boskapel in het teken gestaan
van het afscheid van Joost Koopmans als pastor. Hij is 2 december
geïnstalleerd als pastor van de paterskerk in Eindhoven.
Op de Augustinusviering eind augustus kondigde hij dit aan, waardoor
het feestelijke karakter er voor sommigen een beetje af ging. We
wisten natuurlijk wel dat Joost een keer zou vertrekken, maar al zo
vlug...daar had niemand echt op gerekend. Na de Augustinusviering
was er een soort markt waarop alle werkgroepen in de Boskapel zich
presenteerden, onze familiatafel had niet te klagen over gebrek aan
belangstelling.
Bij onze bijeenkomsten zijn we, nadat we de preek over Johannes de
Doper uitgelezen hadden, begonnen met preek 81 over
zachtmoedigheid. Augustinus stelt daarin verschillende figuren uit de
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bijbel zoals Job en ook martelaren en heiligen ten voorbeeld aan zijn
toehoorders. En hij geeft ook een manier om zachtmoedig te worden
die voor ons nog steeds actueel is: "Bemin de wet van God, heb
medelijden met hen die lijden en laat uw gastvrijheid in deze tijd van
vele vluchtelingen, behoeftigen en noodlijdenden overvloedig zijn en
uw goede werken ook. zo doen we wat Christus beveelt." Het zou zo
vandaag in de krant kunnen staan!
Zodra we deze preek af hebben, beginnen we aan "Het werk van
monniken."
De meditaties op woensdag lopen goed, er zijn meestal zo'n 10 tot 12
deelnemers. We beginnen met een stukje rustige muziek, dan steken
we de Augustinuskaars aan en spreken een gebed uit. We lezen een
psalm en er wordt een gedeelte gelezen uit de bijbel en daarna een
gedeelte uit een preek van Augustinus. Daarna is er stilte, voorbeden
en een slotlied. Het geheel duurt ongeveer een half uur en het is echt
een rustpunt midden in de week.
Verder zijn Karel en ik in oktober een week naar Rome geweest, nu
eens als toerist. We hebben veel gezien, twee keer in de San Agostino
geweest en in het Vaticaans museum en we hebben nog een aantal
kerken bezocht waar we nog nooit aan toe waren gekomen. We
hadden ook nog heel mooi weer, dus het was echt een succes.
Namens de groep Boskapel wens ik iedereen een Zalig Kerstfeest en
een gelukkig 2013!
Annemiek Alferink
FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
Wij zijn nog steeds bezig met De Belijdenissen. Intussen zijn we
aangekomen bij hoofdstuk 13. Niet het gemakkelijkste gedeelte, maar
met de goede begeleiding van Wim Sleddens ook weer echt de moeite
waard. Samen lezen, er over praten en uitleg krijgen. Soms nog even
terug kijken naar een vorig hoofdstuk om zo de samenhang te kunnen
zien. Het is telkens opnieuw een verrijking en met een goed gevoel
gaan we ’s avonds naar huis. Weer stof om over na te denken.
De vorige keer (5 november) hebben we echter een ander thema
genomen, naar aanleiding van de FANdag op zaterdag 3 november in
Werkhoven. Daar werden de vragen gesteld om thuis verder over na te
denken: Wat beweegt de verschillende groepen om Augustijnse groep
te zijn? Wat doen ze en wat willen ze? Daar wilden wij deze avond
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wel over nadenken.
Het eerste wat we ons afvroegen was hoe we in contact kwamen met
de Augustijnen. Voor de meesten van ons was dat via Wim Sleddens.
Die was in die tijd pastor van onze parochie en hij haalde in zijn
overwegingen af en toe teksten van Augustinus aan. Ook gingen in die
tijd de bijeenkomsten in de Boskapel van start. Bob Bodaar
organiseerde daar dagen voor Augustijnen – Augustinessen en leken.
Wim nodigde ons uit om mee te gaan. Dat waren heel fijne dagen.
Daar proefde je de Augustijnse sfeer: open, gastvrij en vriendelijk.
In diezelfde periode zijn we begonnen aan ons
donderdagmorgengebed. Er woonden toen nog meer Augustijnen, in
de Boskapel en omgeving, die graag mee wilden doen. In de loop van
de jaren zijn er wat Augustijnen door omstandigheden weggegaan
maar er zijn ook leken bijgekomen. Ik kan eigenlijk zeggen dat het nu
een constante, hechte groep is.
We werden enthousiast door de teksten van Augustinus en zo ontstond
onze lekengroep in Lindenholt. We voelen ons thuis bij de
Augustijnen en zijn blij met onze bijeenkomsten. We vinden het
prettig om samen dieper in te gaan op de teksten van Augustinus. We
vinden dat de bijeenkomsten ons leven verrijken. We durven ons zelf
gemakkelijk te uiten. Er is enthousiasme vanuit de diepte van onszelf.
Die beleving gaat vanzelfsprekend een rol spelen in je leven. Als een
rode draad loopt het door je doen en laten. Je durft ook aan de
buitenwereld te laten weten hoe het is om bij een augustijnse groep te
horen. Langzamerhand ontstond er ook contact op internationaal
niveau. De lekencongressen in Rome worden bijgewoond. Het
betekent: ontmoeten. Vanuit die congressen ontstonden later ook de
contacten in Leuven, Messelhausen, Madrid en in Engeland..
Hoe willen we verder gaan en hoe kunnen we dat. Lezen over
Augustinus is mooi maar je moet er in de praktijk van het dagelijkse
leven ook iets mee doen. Vanuit dat oogpunt is het oprichten van onze
NGO (Stichting OSA International Nederland) een logische stap.
Dankzij Wim, Jan Martijn en Jonas loopt die organisatie goed. Maar
wij moeten ons er natuurlijk gezamenlijk voor inzetten.
Hoe zien we de toekomst van de FAN? We zijn blij als er nieuwe
groepen bijkomen. We hopen dan ook dat ze blijven bestaan? We
worden allemaal wat ouder dus jonge aanwas is ook belangrijk. Bij
ons is de groep jongeren die elke twee jaar naar San Giminiano gaat
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(nu al 6x) wel betrokken maar dat is nog incidenteel.
We zijn ons bewust van het feit dat we als leken voor de Augustijnen
ook een belangrijke rol kunnen en moeten spelen. De invulling is nog
niet rond maar zal in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt
zijn voor de FAN.
Er waren nog meer vragen maar daar hadden we te weinig tijd voor.
Een andere avond weer verder.
Jacqueline Dietvorst – Van den Broek
AUGUSTIJNSE VRAGEN AAN DE FAMILIA’S
Hoe weten de lekenaugustijnen zich betrokken
bij de spiritualiteit van Augustinus,
en hoe leven zij van daaruit.
Elke vier jaar houdt de Nederlandse Provincie van de Augustijnen
haar kapittel. Alle aspecten van leven en werken worden dan
gezamenlijk besproken, doorgaans aan de hand van een Nota.
Daarnaast is er het Tussenkapittel, een tussentijds moment op de helft
van elke periode van vier jaar, om te bekijken of wat er afgesproken
was ook werkt.
Nu is de ‘lekenbeweging’ nieuw in onze Orde. Ze kan al terugkijken
op een aantal jaren ervaring, maar op de agenda is ze een betrekkelijk
nieuw item. In oktober van dit jaar, 2012, is op zo’n tussentijds
vergadering de vraag gesteld om de volgende keer een echte Nota te
hebben, die dan zou moeten gaan over de vraag hoe de
lekenaugustijnen zich betrokken weten bij de spiritualiteit van
Augustinus, en hoe zij van daaruit leven.
Onlangs, op de Algemene Ledenvergadering van 3 november in
Werkhoven, heb ik dit verzoek aan de vergadering doorgegeven. Het
verzoek werd verstaan en kreeg gehoor. Er werd afgesproken dat ik
het ook schriftelijk zou doorgeven, in het eerstvolgende nummer van
Open Vensters. – Bij deze, dus.
Wim Sleddens OSA
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Wilt u er s.v.p. aan denken de contributie voor 2012 ad € 50,=
over te maken € 50 s.v.p. voor 1 maart overmaken.
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN
Op de algemene ledenvergadering van 1 november 2007 is
afgesproken dat, wanneer € 50,= een bezwaar is, een lager
bedrag mogelijk is. Ook een hoger bedrag is van harte welkom.
(zie ook nummer 29 van Open Vensters)
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 2012’
Penningmeester FAN

VAN HET FAN BESTUUR
Door gewijzigde omstandigheden is het niet
mogelijk om de volgende Ontmoetingsdag op 16
maart 2013 in Amsterdam te organiseren.
Deze zal nu plaatsvinden in Mariënhage in
Eindhoven. Wilt u deze datum en plaats van samenkomst alvast in
uw agenda noteren?
Het bestuur
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2013
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl. zijn Ingrid
van Neer en Lode Caes gekozen tot nieuwe bestuursleden.
In de bestuursvergadering van 13 november jl. zijn de bestuursfuncties
onderling verdeeld en met ingang van 1 januari 2013 is het bestuur als
volgt samengesteld:
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Voorzitter - Annemiek Alferink (familia Boskapel, Nijmegen)
Secretaris - Ingrid van Neer – Bruggink (familia Eindhoven)
Penningmeester - Hans Simis (familiaAmsterdam)
Algemeen lid - Wim Sleddens osa (Nederlandse Augustijnen)
Algemeen lid- Evert Jan van der Werf (familia Lindenholt, Nijmegen)
Algemeen lid - Lode Caes, Ieper (België)
Door deze uitbreiding van het bestuur en de verdeling van de functies
denken we de taken beter te kunnen uitvoeren.

vlnr zittend: Annemieke, Evert Jan staand: Lode, Hans, Ingrid, Wim

Oproep aan de leden
Binnenkort loopt het jaar 2012 ten einde wat inhoudt dat het
jaarverslag weer moet worden samengesteld.
Vandaar de dringende oproep aan alle familiagroepen om een verslag
te maken over hetgeen men in het afgelopen jaar beleefd heeft. Dit
behoeft niet alleen een zakelijke neerslag te zijn met een opsomming
van de gebeurtenissen, maar juist een reflectie op wat men in de groep
heeft beleefd, wordt op prijs gesteld, zoals in de laatstgehouden ALV
is besproken.
Hopelijk vinden meerdere leden de nodige inspiratie om voor een
‘sprekend’ verslag te zorgen. Graag zien we de vruchten hiervan
medio januari 2013 tegemoet.
Namens het bestuur, Hans Simis
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TERUGKIJKEN
Zaterdag 22 september was een hoogdag voor de vrienden van
Augustinus. Sinds 1986 organiseert het Augustijns Hoger Instituut in
Heverlee jaarlijks een Augustinusdag rond een thema van zijn denken
en spiritualiteit. Dit jaar over het geluk. Drie sprekers diepten het
thema uit: Prof. Gerd Van Riel (KU Leuven – Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte) deed dit onder de titel 'Geluk als streven naar wijsheid'.
Van de filosofie naar de pers, Monic Slingerland (Redactrice Religie
& Filosofie, dagblad Trouw), wierp een hedendaagse, journalistieke
blik op het thema: 'Geluk, als een streven naar iets dat ons overkomt'
en Katrien Cornette (Pastoraal medewerker
universitair psychiatrisch centrum SintKamillus in Bierbeek) belichtte geluk vanuit
de pastorale hoek en het gezin: 'In balans,
een reflectie over geluk in de dagelijkse
werkelijkheid.'
Drie uiteenlopende maar uiterst boeiende
benaderingen.
Zo legde professor Gerd Van Riel (foto 1) in
een waar intellectueel hoogstandje een
volstrekte overeenkomst bloot tussen de
zeven gaven van de geest en de zaligheden.
Augustinus was altijd al behept door z'n
zoeken naar waarheid, wijsheid en geluk. Een tocht die hij begon
vanuit de filosofie en hem naar het inzicht leidde dat de christelijke
leer, die het schandaal van de kruisdood centraal stelt – een dwaasheid
voor de heidenen, maar ware wijsheid en kracht van God – het haalt
op alle andere filosofische overtuigingen.
Augustinus boekje 'Over het gelukkige leven'
leest volgens Monic Slingerland (foto 2) dan
weer als een geslaagde journalistieke
reportage. “We willen gelukkig zijn”, riep de
jonge Augustinus tegen zijn vrienden, zijn
moeder en zijn zoon op een bewolkte
novemberdag in het jaar 386. We zouden het
hem vandaag zo willen naroepen. Naarmate
hij ouder wordt ervaart Augustinus het geluk
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steeds meer als een genade, iets dat je niet zelf bekomt en kunt
vasthouden. Hoe langer je probeert de kracht van het geluk te
ontrafelen, hoe meer je op (schijnbare) tegenstrijdigheden botst zoals
verlangen en bevrediging, vrijheid en verbondenheid. In dit verband
een doordenkertje. Als er een dag is, die als de gelukkigste dag van
ons leven bekendstaat, dan is dat de trouwdag. Eigenlijk is dat
vreemd. Juist omdat wij in deze streken en in deze dagen zo sterk
hechten aan onafhankelijkheid en aan individuele vrijheid. Toch
noemen we de trouwdag de gelukkigste
dag van ons leven.
Dr. Katrien Cornette (foto 3) – een Ieperse,
en dat schept sowieso een band – stelt dan
weer “Fleurs de bonheur, il faut les
ceuillir toi-même ...” Het geluk ligt voor
het grijpen maar we zijn als het ware zo
geconditioneerd dat we er willens nillens
aan voorbijgaan. Geluk heeft iets van een
apothekersschaaltje. Het bestaat erin te
kunnen balanceren tussen beide polen in
en in die nooit eindigende beweging een
soort harmonie te vinden zonder ooit tot
een evenwicht te komen. Dat klinkt heel cryptisch maar door het
woord 'balans' als een acrostichon te gebruiken, waarbij elke letter
voor een les staat die zo uit het dagelijkse leven gegrepen is, wordt
snel heel wat duidelijk.
De 'B' staat hierbij voor 'beperken' (kunnen begrenzen en 'neen'
zeggen); de 'A' voor 'afstand houden' (niet samenvallen met);
de 'L' voor 'leunen op' (je krachtbronnen kennen en inzetten);
de 'A' voor 'aanvaarden wat onaf is' (je verzoenen met de imperfectie);
de 'N' voor het kunnen bewonen van het 'nu';
en de 'S' voor het koesteren van de 'stilte'.
Het zijn zes taken die kunnen helpen om de weerspannigheid van het
dagelijks leven te verdragen en toch in die continue spanning te
blijven staan. Merkwaardig genoeg zijn deze taken of
geluksvoorwaarden, zoveel eeuwen terug, ook door een geleerd man
als Augustinus ontdekt. Hij raakt ze aan in zijn Belijdenissen en in
zijn pittig tractaat 'De beata vita – Over het gelukkige leven'.
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Augustinus klinkt aardig modern als hij schrijft: “Het geluk van de
ziel is de wijsheid, als juiste maat van de ziel, waardoor deze niet in
een teveel overloopt noch tot een minder dan het volle gedwongen
wordt. In het genot, de ambities, de hoogmoed en dergelijke loopt de
ziel over en meent men met deze mateloze en ellendige bewegingen
van de ziel plezier en macht te verwerven. Wanneer de ziel zich echter
op de wijsheid gericht heeft, moet zij niets meer vrezen.”
Denkend aan de gegeven spreuk “Fleurs de bonheur, il faut les
ceuillir toi-même ...” , mogen we niet alleen focussen op
taak(in)spanningen en opdrachten (het plukken) want dat resulteert
alleen maar in meer stress, maar ook op hetgeen zich stil ontvouwt als
een bloem langs de weg. Open komen dus voor de 'kleine genade van
elke dag'.
Is het mogelijk God op het spoor te komen als Iemand die ons
tegemoet treedt in wat ons mensen dagelijks bezighoudt? Omarmen
vrijheid en genade elkaar in het dagelijkse leven?
Tegenover elk streven van de mens naar geluk staat een cadeau van
Godswege:
Beperken versus Matigheid, Afstand houden vs. Geduld, Leunen vs.
Vertrouwen, Aanvaarden wat onaf is vs. Zachtmoedigheid of
Mildheid, het Nu bewonen vs. de Vreugde in het nu, de Stilte
koesteren vs. Vrede. Daar zijn ze weer, de gaven van de Geest uit de
Galatenbrief.
Augustinus verwoordt dit wondere samenspel als volgt:
“Geef mij iemand die liefheeft en die zal begrijpen wat ik zeg. Geef
mij een ziel die hunkert van verlangen, en die zal weten wat ik zeg.
Een koude of lauwe ziel begrijpt mijn woorden niet. Niemand komt tot
Christus als de Vader hem niet trekt. En wie zijn zij die zich laten
trekken? Wel, zij die gedreven worden door de Geest van God, zij zijn
kinderen van God.”
Anno 2012 worden mensen nog steeds gedreven door de Geest in de
richting van hun eigenste verlangen, ook al zijn zij zich daar niet van
bewust. Omdat ze de God's taal niet kennen. Of omdat ze te zeer op
hun vrijheid staan om extern werkende factoren in hun leven te
onderkennen. Het kan voor hen bevrijdend zijn te horen van een God
die werkzaam is, niet boven hen, maar diep in hun eigen binnenste
(intimior intimo meo). Een God die hun verzuchtingen en talenten
ernstig neemt en van daaruit vertrekkend hen stuwt om voller naar
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buiten te komen. Bidden hoeft dan niet iets wereldvreemd te zijn. Het
kan met heel eenvoudige woorden... of daden.
Zoals Etty Hillesum ons voorbidt:
“God, het wordt me steeds duidelijker: Jij kunt ons niet helpen; wij
moeten Jou helpen, en door dat laatste helpen wij onszelf. En
misschien kunnen wij eraan meewerken Jou op te graven in de
geteisterde harten van anderen en proberen iets van jouw
aanwezigheid in hen naar boven te halen (...) Want binnen in de mens
zit een heel diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij. Maar
vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven.
Dan moet Hij weer opgegraven worden.”
De volledig uitgeschreven tekst van deze drie voordrachten zijn samen
met het artikel “Augustinus over het hart als de kern van het menselijk
geluk” van Anthony Dupont en Pierre-Paul Walraet, OCS na te lezen
in de traditioneel fraai uitgegeven syllabus van deze dag “Augustinus
over het Gelukkige Leven” te verkrijgen bij het Augustijns Historisch
Instituut , Pakenstraat 65, Heverlee – Leuven.
Tekst en foto’s: Lode Caes
FANDAG 3 NOVEMBER 2012
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Gezellig bijpraten,
Ontmoeten,
de lezing door
Joost van Neer
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Na de lunch
werden we door
Jonas op de
hoogte gesteld
over OSA
International,
gaf Jan Martijn een terugblik op het congres
in Rome en werd hij de kandidaat voor het
internationale overleg

en kregen we er
twéé bestuursleden
bij!
Een samenvatting
van de lezing
volgt nog…..
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STUDIEDAGEN
Ontmoetingsdag van de FAN is op 16 maart
2013 in Mariënhage in Eindhoven.

OSA INTERNATIONAL NEDERLAND
Langs deze weg willen wij iedereen ontzettend
bedanken voor jullie inzet, bijdragen en ideeën
in het afgelopen jaar. Wij wensen u fijne
feestdagen, en het allerbeste voor het nieuwe
jaar. Wij hopen dat het weer een goed,
inspirerend jaar voor u mag zijn.
Heeft u een goed idee voor een activiteit om geld te werven, weet u
bijvoorbeeld een goede plaats om posters op te hangen, of om folders
neer te leggen? Houdt u binnenkort een bijeenkomst? Laat het ons
weten, alle hulp is meer dan welkom! Uiteraard kunt u ook financieel
bijdragen aan OSA International Nederland. Wij zijn altijd te bereiken
via e-mail: info@osainternational.nl. Uiteraard zijn wij erg blij met
donateurs, maar ook eenmalige giften zijn van harte welkom!
Namens de Stichting OSA International Nederland,
Wim Sleddens (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.

AUGUSTINUS EN GEBED
Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) staat elke
dag een lezing uit het Augustijns Brevier.
De site is helemaal vernieuwd!
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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 dragen 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
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
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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
Augustijnen algemeen
Augustijnen Nederland
Augustijns Instituut nl
Augustijns Instituut be
Augustijnse beweging
St Augustine Day by day

:www.familiaaugustiniana.nl
:www. augustinians.net
:www.augustijnen.nl
:www.augustijnsinstituut.nl
:www.augustiniana.net
:www.augustijnsebeweging.nl
: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

16 maart 2013
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FAN dag
Eindhoven

