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Sint Augustinus als priester

Inleiding:
Voor u ligt het achtenvijftigste 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 met een
foto hiervan! Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de
rondzendbrief.
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ..
Waar vinden wij Jezus in zijn schoonheid?
‘U bent de mooiste van alle mensen,
lieflijkheid ligt op uw lippen.’1
Waar heeft hij dat vandaan?
Kijk, waar hij zijn schoonheid vandaan heeft:
‘U bent de mooiste van alle mensen,
want in het begin was het Woord,
en het Woord was bij God, en het Woord was God.’2
Maar hij heeft het vlees aangenomen
en daarmee als het ware jouw mismaaktheid,
ofwel jouw sterfelijkheid,
met de bedoeling om aan jou gelijk te zijn en bij jou te passen,
en jou ertoe te brengen om te gaan houden
van de schoonheid die van binnen zit.
En waar kunnen we lezen dat Jezus lelijk en mismaakt is,
net zoals we lezen dat hij mooi is
en dat zijn schoonheid die van de mensen overtreft?
Waar lezen we dat hij ook lelijk is?
Vraag het aan Jesaja:
‘Hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.’3
Dat zijn twee fluiten en het lijkt wel of ze een verschillende
melodie spelen. Maar ze worden beide aangeblazen door één
Geest. De ene laat horen:
‘Zijn schoonheid gaat die van mensen te boven.’
En bij Jesaja horen we:
‘Hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.’
Eén Geest blaast beide fluiten aan, er is geen disharmonie.
Keer je oor hier niet van af, probeer het te begrijpen.
(Preek 9,9 over 1 Johannes)
1

Ps 45,3
Jo 1,1
3
Jes 53,2
2
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BOEKBESPREKING
Augustinus van Hippo / Henry
Chadwick; vert. Anthonoy Dupont en
Wim Sleddens. - Antwerpen: Halewijn,
2012. - 197 p. ISBN 978-90-8528-248-8
(in de ramsj !)
Henry Chadwick (1920-2008) was
kerkhistoricus, priester, vertaler,
schrijver en uitgever. Zijn vertaling met
commentaar van Origenes' Contra
Celsum is zijn eerste werk, het
bekendste is waarschijnlijk The Early
Church. Als editor van de Oxford Early
Christian Studies en als co-editor van
The Oxford History of the Christian
Church droeg hij bij aan de ontwikkeling van Oxford tot een centrum
van kennis over de late oudheid ofwel het vroege christendom. Als
invloedrijk lid van de Anglicaanse kerk heeft hij zich in de jaren
zeventig van de vorige eeuw ingezet voor een beter verstandhouding
met de R.K.Kerk.
In 1986 verschijnt zijn eerste biografie Augustine, in 1991 zijn
vertaling van de Confessiones waarin hij veelvuldig wijst op de
invloed van Porphyrius op Augustinus' denken. In 2001 verschijnt
Augustine, A very short introduction, in 2009 postuum Augustine, A
life waarvan dit de vertaling is.
Dankzij Chadwick's eruditie en zijn talent om met snelle
penseelstreken het tijdsbeeld te schetsen en de discussies waarmee
Augustinus te maken had, ligt hier een informatieve biografie waarin
Augustinus trefzeker beschreven wordt. Terwijl de historische
informatie beperkt blijft, is de strekking ervan maximaal. Een
geslaagd voorbeeld is p. 16 wanneer Augustinus na het lezen van
Cicero's Hortensius de Bijbel oppakt en snel weer weglegt. Alle
andere biografieën wijzen ook op de gebrekkige Latijnse vertaling in
vergelijking met het proza van Cicero, maar Chadwick is duidelijker:
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"Ze was in alle haast tot stand gekomen in de tweede eeuw,
waarschijnlijk het werk van missionarissen die het christendom naar
Noord-Afrika brachten. Vooral de vertaling van het Oude Testament
wemelt van banale uitdrukkingen en onacceptabele letterknechterij.
Ze tart alle stilistische regels van het Latijn van Cicero of Caesar … De
jonge Augustinus stond versteld van de platte, vulgaire taal van de
oude Bijbelvertaling..." En zo kan Chadwick ook nog even de
noodzaak voor de nieuwe vertaling, de Vulgaat, noemen waaraan
Hiëronymus pas na de bekering van Augustinus begon. Het werd een
algemeen aanvaarde vertaling maar "pas na veel weerstand waarvan
Augustinus als bisschop voor een deel de spreekbuis werd."
Chadwick die ziet dat je een karakter beter kunt omschrijven door
wat iemand drijft dan door zijn eigenschappen, heeft veel oog voor
de motivatie en argumenten van Augustinus en zijn mede- of
tegenstanders. Het hoofdstuk over de problematische aanloop als
zijn benoeming als bisschop is verhelderend, evenals zijn uitleg van
Augustinus' intellectuele benadering van de Drie-eenheid. En hij
karakteriseert mooi, bijv. p. 76, sprekend over zijn
verantwoordelijkheden als bisschop die Augustinus zwaar opnam:
"Onze mogelijke indruk dat hij een eclectische dilettant was die
oppikte wat hem in het christendom en platonisme beviel, verdwijnt
nu wel heel gauw. Dat hij zijn schouders zette onder de aanvankelijk
zeer onwelkome verantwoordelijkheden, maakt hem tot een groot
man, wat hij nooit geworden zou zijn als hij professor in de retorica
was gebleven."
De vertaling heeft een warme toon: behouden of gekregen dankzij
Wim Sleddens die eerder al de Belijdenissen vertaalde - een vertaling
die uitmunt in het geestelijk verstaan van Augustinus. Het voorwoord
van Peter Brown en de literatuurlijst met leessuggesties zijn niet
opgenomen. Wel zijn de vele citaten in Chadwicks tekst zoveel
mogelijk van een bronvermelding voorzien; een welkome service.
Voor de inhoudsopgave zie www.augustinus.nl > Chadwick.
Onbegrijpelijk dat deze geslaagde biografie nu voor enkele euro's in
de ramsj ligt.
Ingrid van Neer
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FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
De Familia Boskapel was erg onder de indruk van het verhaal van Joe
Kelley. We hebben dan ook besloten er in onze
decemberbijeenkomst nog verder over te spreken.
Er was zelfs nog stof genoeg voor de bijeenkomst van januari. Beide
keren hebben we geprobeerd meer aanknopingspunten te vinden in
de teksten van Augustinus en natuurlijk ook wat de praktische
uitwerking in ons dagelijks leven zou kunnen zijn. (De vastenactie in
de Boskapel is deze keer voor "het Kruispunt" ontmoetingsplaats
voor dak- en thuislozen, dus dat komt al heel goed uit.)
De bijeenkomst van februari ging over het commentaar van
Augustinus op psalm 42. Psalmen worden vaak als moeilijk
beschouwd, maar aan de hand van Augustinus kun je er toch heel
veel uit halen. De gezamenlijke bezinning helpt ons daar steeds weer
bij. We gaan nog steeds door met onze meditaties op woensdag, een
enkele keer is er een andere bezoeker van de Boskapel aanwezig.
Annemiek Alferink
FAMILA-GROEP LINDENHOLT
Op dit moment lezen we in onze groep uit de tractaten van
Augustinus over de Eerste Brief van Johannes. Teksten die veel
discussies teweeg brengen en vragen oproepen, waardoor de
avonden erg levendig zijn en we als vanzelf ons verdiepen. Ideeën en
gedachten die als ik alleen zou lezen misschien niet zo snel in me op
zouden komen. Op die manier geeft gemeenschappelijk bezig zijn
een nieuwe dimensie. En misschien is dat ook wel de reden dat ik
regelmatig op bezoek ga bij de augustijnse jongeren – als we ons nog
zo mogen noemen – van Austin Forum in Engeland, en naar
congressen in het buitenland ga: gemeenschap zoeken in al haar
diversiteit. Dat geeft verfrissing, nieuwe ideeën, hoop. En dat brengt
me eigenlijk automatisch op de lezing van Joe Kelley tijdens de
familiabijeenkomst op 13 december, waarin hij een lezing gaf over
“deelgenoten in hoop”.
Christelijke hoop vraagt om zowel vormende als uitvoerende actie
schreef Benedictus in Spe Salvi. Door teksten uit de Schrift
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geprojecteerd in teksten van Augustinus liet Joe Kelley ons zien dat
gemeenschap zijn doorspekt is met hoop. En Augustinus’ blik daarop:
Hoop kan niet zonder gemeenschap. Onze hoop met elkaar delen
schept gemeenschap. “Samen zien we uit in hoop die vreugde geeft:
samen in gebed, samen in gemeenschappelijk leven, samen in
werken voor gerechtigheid en vrede”. We hebben elkaar nodig in die
Hoop. “Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij. Kom, laat ons de dingen
recht zetten (Jes 1:17-18)!”, zo hield Joe Kelley ons voor.
In de daarop volgende discussie leidde Joe Kelley ons door vragen als
“wat is jouw hoop voor Augustijnse lekengemeenschappen en
organisaties?”, “wat zijn jouw behoeften, hoe zien we daarin onze
lekengemeenschap?”, en “Kan de augustijnse traditie voorzien in de
behoeften van de jeugd en de jongvolwassenen in Nederland?”.
Vragen waar we niet direct een antwoord op hebben, maar waar je,
in welke gemeenschap dan ook, wel bij stil moet staan: waar staan
we met onze groep? hoe zien we onze groep? Wat is onze hoop? Wat
brengt de toekomst? Welke richting gaan we op? Vragen waar we
niet direct antwoord op kunnen hebben. Om in de Adventsgedachte
te blijven: “Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij
hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan
volharden (Rom 8:25)”. En in Augustinus’ lijn, door hier samen over
na te denken, onze gedachten te delen, mogen we onze hoop delen,
mogen we gezamenlijk op weg zijn. Dat vormt onze gemeenschap,
dat geeft ons nieuwe dimensies en inspiratie! De lezing van Joe Kelley
gaf mij in ieder geval nieuwe hoop en inspiratie om samen verder op
weg te gaan. Ik hoop u ook!
Jan Martijn van der Werf
DE AUGUSTINUS LEESKRING IN WERKHOVEN, IN HET JAAR 2014.
In 2014 zijn wij als groepje doorgegaan met het lezen van
Augustinus. Wij deden dit onder leiding van pater Bob Bodaar, en we
lazen gedeelten uit preken van Augustinus, die speciaal over
Aswoensdag, veertig dagentijd en Pasen gingen.
Tegen de zomer gaf Bob te kennen, dat hij ermee wilde stoppen.
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Hij kwam graag, had zich altijd grondig voorbereid, maar hij kreeg
steeds meer last van zijn ogen, zodat hij op den duur zelfs niet meer
zelf naar Werkhoven met de auto kon rijden! Hij werd dan opgehaald
van station Driebergen en daar ook weer naar terug gebracht.
Uiteindelijk werd dit alles voor hem te bezwaarlijk.
Toen moesten wij op zoek naar een andere begeleider, die wij
vonden in pater Wim Sleddens.
Nu zijn we in september weer begonnen met veel enthousiasme.
Hij stelde voor om samen zijn uitgave “Preken over de eerste brief
van Johannes” te gaan lezen en tot nu toe beleven wij daar goede en
inspirerende bijeenkomsten aan. Uit de groep kwam de wens om ’s
middags te gaan lezen. Voor onze werkenden is dat niet altijd te
organiseren. Ze kunnen er niet altijd vrij voor nemen, maar de
anderen zijn er heel blij mee. Het is een goed experiment.
We komen nu samen van 4 uur tot half zes, zes uur.
Vol goede moed zijn wij op weg gegaan.
Josephine Bouvé, Augustinus-leeskring Werkhoven.

BRIEF UIT SAN GIMIGNANO
Tot onze grote verrassing wordt onze Open vensters ook in Italië
gelezen! We kregen een (handgeschreven) brief van Dolf van der
Linden o.s.a. uit San Gimignano.
Beste vrienden van San Gimignano en anderen,
Zojuist heb ik hier uit het vorige nummer van Open Vensters (dec.
2014) samen met p. Brian en Delfio het artikel gelezen van Pieter
Renkens over het verblijf hier van de Lindenholt-jongeren.
Zij waren zeer getroffen door de inhoud van hetgeen de jonge
mensen gedaan en beleefd hadden. Terughoren en teruglezen geeft
altijd opnieuw herkenning. Precies waar het convent voor staat
gebeurde in die groep: de augustijnse sfeer van gastvrijheid en
respect, werken en bezinnen. Dan groeit vanzelf een levende
gemeenschap. Het thema van waakzaamheid was goed gekozen.
Brian en Delfio waren vooral te spreken over het feit dat de groep zo
sympathiek omging met de novicen. Zoals u misschien weet was er in
dezelfde tijd dat de Lindenholt-jongeren in San Gimignano waren,
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daar ook twee maanden het Europees noviciaat uit Parma aanwezig.
Dit experiment is zeer geslaagd en dit jaar komen ze weer twee
maanden hier. Ook het bezoek van de groep aan Lecceto was voor de
bezinning en diepgang een wezenlijke bijdrage. Het convent is Pieter
Renkens zeer erkentelijk voor zijn prachtige artikel. Dat willen ze
duidelijk gezegd hebben! Trouwens het was voor de zevende keer
dat de vrienden uit Lindenholt hier zijn geweest. Zij hebben een vaste
plaats veroverd in het hart van het convent. De wens van het convent
blijft dat de positieve ervaring hier opgedaan, niet alleen een mooie
herinnering blijft, maar ook vruchtbaar mag blijven in hun latere
leven.
Niet alleen de jongeren uit Lindenholt weten de weg te vinden naar
San Gimignano. Ook veel familialeden en anderen zijn hier geweest
en blijven welkom. Hert convent met p. Brian bestaat nu 20 jaar en er
zijn altijd relatief veel gasten uit Nederland geweest. In de
winterperiode is het vrij rustig hier, maar na Pasen to november
mogen wij dagelijks weer veel toeristen, pelgrims en conventsgasten
begroeten. Helaas is het soms moeilijk alle pelgrims, op weg naar
Rome, een plaats te geven. Het pelgrimeren naar Rome wordt elk
jaar meer populair en de plaatsen hier zijn beperkt. Dat geeft wel
eens problemen. In de zomer is het klooster een dynamisch gebeuren
van gastvrijheid en contacten in een augustijnse geest van
saamhorigheid en respect voor ieder die hier komt. Tussen het
‘Benvenuto’ en ’Arrivederci’ ontstaan vriendschappelijke ervaringen
haast vanzelf. Het klooster in San Gimignano blijft een unieke plaats
binnen de orde.
Dolf van der Linden

FAN JONGERENACTIVITEIT:
WERKVAKANTIE NAAR SAN GIMIGNANO
Sinds 2002 gaat er iedere twee jaar een groep jongeren op
werkvakantie naar San Gimignano. Het idee van de reis is dat
jongeren bekend worden met de augustijnse spiritualiteit: "één van
hart en één van ziel op weg naar God". Afgelopen reizen bestond de
groep voornamelijk uit jongeren uit de parochie Lindenholt, nu
parochie H. Stefanus, in Nijmegen. Het idee voor zo'n reis is in 2001
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ontstaan in de Familia Lindenholt, en is sindsdien voor en door
jongeren georganiseerd.
Opzet werkvakantie
De werkvakanties duren ongeveer 12 dagen en volgen een vast
stramien. Naast de dagelijkse arbeid in de vorm van in groepsverband
klussen, zijn er een aantal dagdelen ingeruimd voor een verdiepende
activiteit aan de hand van teksten van Augustinus rond een thema.
Zo is er afgelopen jaar, in 2014, nagedacht over het thema
waakzaamheid, en een paar jaar geleden over het leven in
gemeenschap.
Anders dan met "gewone" gastenverblijven in kloosters, draait de
groep mee met de communiteit en is onderdeel van de
gemeenschap. De gebedsmomenten zijn met de communiteit, in het
Italiaans. Jongeren worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen,
maar zijn dit niet verplicht.
Een dag ziet er daarmee als volgt uit:
7:30
8:00
9:00 - 12:00
10:30 - 10:45
12:15
12:30
13:30 - 15:00

Ochtendgebed
Ontbijt
Werkzaamheden
Koffiepauze
Middaggebed
Lunch
Siesta

15:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16.45 - 18.00
19:00
19:30
20:30

Werkzaamheden
Koffiepauze
Werkzaamheden
Avondgebed
Diner
Vrije avond

Nieuwe opzet vanuit de FAN
De jongerenreizen zijn initieel opgezet door de Familia Lindenholt
(FAL), waarna de jongeren het initiatief hebben overgenomen, en
tweejaarlijks zelf de reizen zijn gaan organiseren, met hulp van de
FAL op de achtergrond. In Lindenholt neemt het aantal jongeren af,
en we willen het concept niet verloren laten gaan. Daarom is het idee
om dit vanuit de FAN te gaan uitdragen. Zo kunnen we actief de
augustijnse spiritualiteit uitdragen naar jongeren, zodat er hopelijk
mettertijd zelfs een jongerenbeweging uit kan ontstaan. Met behulp
van folders en ander PR materiaal willen we landelijk jongeren
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werven via onze eigen FAN-leden; wellicht kan verspreiding ook
middels het scholenproject dat opgezet is. We willen ons richten op
jongeren die op het moment van de reis tussen de 16 en 25 jaar oud
zijn. Opnieuw willen we de reis organiseren voor en door jongeren.
Jongeren kunnen zich dus niet alleen aanmelden voor de reis zelf,
maar ook om mee te helpen in de voorbereiding. Omdat het om een
nieuwe groep gaat, is het belangrijk dat de groep elkaar leert kennen.
Daarom willen we vooraf 2 of 3 bijeenkomsten organiseren enerzijds
zodat de groep elkaar leert kennen, anderzijds kunnen we deze
bijeenkomsten gebruiken voor een eerste verdieping. Evenzo zijn er
een aantal bijeenkomsten na de reis, waarin we kunnen terugblikken,
eventueel verder verdiepen en hopelijk zelfs alweer kunnen
vooruitblikken, bijvoorbeeld op de internationale Augustijnse
Jongerenbijeenkomsten.
Vooraf
Achteraf
Bijeenkomst 1
Bijeenkomst 4
Werkvakantie
Bijeenkomst 2
Bijeenkomst 5
San Gimignano
Bijeenkomst 3
ALV
De Algemene Ledenvergadering van de FAN heeft een commissie
ingesteld, bestaande uit Pieter Renkens, Antoinette Reijnders en Jan
Martijn van der Werf om dit project verder uit te werken, zodat we
als FAN vanaf de zomer jongeren kunnen gaan uitnodigen voor de
jongeren-werkvakantie San Gimignano 2016.
Pieter Renkens, Jan Martijn van der Werf, Antoinette Reijnders

Aan de abonnees van Open Vensters:
Wilt u, indien u nog niet betaald heeft, het
abonnementsbedrag voor 2015
ad € 10,00 s.v.p. zo spoedig mogelijk
overmaken? IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66.
t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘abonnement
Open Vensters 2014’
Penningmeester FAN
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VAN HET FAN-BESTUUR
Van de penningmeester
Aan het begin van dit jaar is het prettig om als
penningmeester te kunnen constateren dat het voorbije jaar (2014)
financieel (ongeveer) gelijke tred heeft gehouden met de begroting,
die een jaar eerder was gemaakt. Op de najaarsbijeenkomst van 11
december j.l. is tijdens de vergadering de begroting voor 2015
gepresenteerd. Bij deze begroting is uitgegaan van € 250 minder
inkomsten in verband met de terugloop van het aantal leden. Helaas
is deze financiële teruggang niet door aanwas van nieuwe leden goed
gemaakt.
Ook in 2014 zijn de inkomsten ten opzichte van 2013 teruggelopen.
De enige manier om niet onnodig te hoeven interen op de reserves,
is de uitgaven waar mogelijk te beperken en om de tering naar de
nering te zetten. Belangrijk in dit verband is het ook - om zo veel als
mogelijk is – rente van de ontvangen gelden uit contributies en
abonnementen te genereren. Vandaar mijn vriendelijke doch
dringend verzoek om in ieder geval zo spoedig mogelijk na het lezen
van OV 58 uw betaling te doen, mocht u dit nog niet hebben gedaan.
Op onze voorjaarsbijeenkomst van 28 februari j.l. in Eindhoven heb ik
hiervoor al uw aandacht mogen vragen. Hopelijk wilt u in het belang
van onze vereniging aan dit verzoek gevolg geven, waarvoor nu alvast
mijn hartelijke dank.
Hans Simis

STUDIE EN ONTMOETINGSDAGEN:
De komende Ontmoetingsdag van de FAN is in mei/ juni.
U krijgt de datum nog!
Augustinusfeest : 28 augustus in Eindhoven
FANdag: 10 oktober in Amsterdam
Augustijnse Beweging: 24 oktober in Maarssen
Internationaal Augustijns Jongerentreffen: 19-25 juli 2016
(Meer informatie volgt nog)
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TERUG KIJKEN
VERSLAG FANDAG 13 DECEMBER
Lezing Joseph Kelley (Joe) op 13 december 2014,
over Gemeenschap en hoop
Joe bezocht eens een restaurant in Londen met de naam PRET (a
manger). Op het servet stonden de woorden ‘Deel de hoop’ en ‘good
food doing good’ met het verzoek aan de gasten een donatie te
geven voor hun thuislozenproject. Er werd niet alleen een bijdrage in
geld gevraagd. Het was ook een uitnodiging om door je hulp,
betrokken te raken en te delen in de hoop van de thuislozen.
Er zijn ook andere voorbeelden van gedeelde hoop.
Jo komt uit Boston waar het Baseball team de Red Socks voor het
eerst sinds hun oprichting in 1980, in 2004 winnaar werden. Door het
winnen groeide hun hoop op meer succes. Ons hopen is
toekomstgericht. En we hopen op wat nog niet zichtbaar is. Paulus
zegt ‘Als we nu al zouden zien waarop we hopen …’ (Rom 8,24)
Je kunt hopen op een goed examen, een goede baan, gezondheid van
onze kinderen, de dokter die ons een goede uitslag geeft, geluk voor
onze kinderen als ze opgroeien, hopen dat de trein op tijd is. We
verwachten van de toekomst iets positiefs of negatiefs. Hopen gaat
altijd met gevoelens gepaard, met vertrouwen als deugd (dat we
zullen slagen of winnen) of met zorgen en angst (wanneer het
vooruitzicht onduidelijk blijft) of met frustraties (dat we niet méér
kunnen opbrengen). Er is vreugde en het vieren van ontspanning, of
verdriet, wanhoop en pijn.
Een ander voorbeeld van gedeelde hoop is het verhaal van Josephine
Bahkita uit Sudan, die als 7 jarige een slavinnetje was dat vaak
geslagen werd. Op het open veld keek ze naar de hemel. Ze vertelde
later: ‘toen ik de zon, de maan, de sterren zag, zei ik tot mijzelf: van
wie zouden al deze mooie dingen zijn? Ik voelde een groot verlangen
om hem te zien, om hem te kennen en hem eer te brengen’. Ze werd
verkocht aan nieuwe meesters, werd meegenomen naar Italië, kwam
terecht bij een christelijke familie die haar over Gods openbaring
vertelde. Ze trad in bij de Orde van Canossian Sisters. Haar leus werd
15

‘we moeten iedereen beminnen’. Paus Benedictus XVI heeft
Josephine Bahkita heilig verklaard.
Ook de jonge Abram uit Ur die ‘s nachts waakte over de
schapen van zijn vader (Gen 11, 28) vroeg zich af ‘wie zou toch de
Heer zijn van al deze mooie dingen?’. Wij, mensen, hopen dat het
goddelijke zich openbaart. Een antwoord begint te ontstaan: ‘De
Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik
zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien
geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij’. Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer
hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar (Gen 12,1-4). De mens is
dus nooit te oud om te hopen!
Mens zijn is hopen en verlangen dat alles zin en betekenis
heeft. Ons rusteloos verlangen om de betekenis van alles te
begrijpen, wordt gewekt als God tot ons spreekt.
God spreekt om zich te openbaren en om een belofte te doen. Hij
leidde Abram naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren,
als u kunt. En Hij verzekert hem ‘zo talrijk zal uw nageslacht zijn’ (Gen
15,5). Abram antwoordt door te geloven in de openbaring en de
belofte te accepteren. Hij heeft de Heer geloofd en dat geloof is hem
aangerekend als gerechtigheid (Gen 15,6). De hoop van Abram wordt
geloof in de belofte van God, wordt geloof in Gods Openbaring. Het
aanvaarden van Gods belofte, maakt alles anders. Abram deelt zijn
hoop met Sara en trekt weg uit Charan. Hij begint te leven en te
reizen in hoop. Een hoop gedeeld met zijn familie en zijn nageslacht,
gericht op de toekomst. De oorsprong van de christelijke hoop is dus
Gods Openbaring en de mens die antwoordt in geloof.
Gods openbaring in het Nieuwe Testament: God spreekt om zich
totaal te onthullen in Christus. Hierover schrijft Paulus aan de
Hebreeën: ‘Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de
vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde
van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam
gemaakt heeft van al wat bestaat (Hebr 1,1-2). Doet het er toe wat
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wij zijn? Voor een antwoord op deze belangrijke vraag die alle
mensen met elkaar verbindt, verwijst Augustinus naar de
menswording van God in Christus. God belooft ons héél veel, Hij sloot
een contract met ons, en ook Jezus geeft in zijn leven de praktijk van
de hoop gestalte. Hij deelt zijn hoop met ons. In zijn Belijdenissen
schrijft hij: ‘Wij zouden kunnen denken dat uw Woord verre zou zijn
van een verbintenis met de mens, en dat er voor ons geen hoop was,
maar uw Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond
(Belijdenissen X, 43.69).
God spreekt om beloften te doen. Augustinus zegt: ‘God is trouw, hij
maakt schuld tegenover ons, niet door iets te krijgen maar door
zoveel te beloven. Die belofte laat hij ook schriftelijk vastleggen, hij
stelt om het zo te zeggen een contract op met zijn beloften: eeuwig
heil, blijvend geluk in het gezelschap van zijn engelen, een
onvergankelijke erfenis, heerlijkheid die eeuwig duurt, de vreugde
van het aanschouwen van zijn gelaat, zijn heilig huis in de hemel, en
na de opstanding uit de dood geen vrees meer voor de dood. Dit is
zijn uiteindelijke belofte, het einddoel van heel onze inzet
(Commentaar op Ps 109, 1-3).
We leven in Christelijke Hoop, en in het Eucharistisch gebed
staan de woorden ‘We zien uit in de hoop die vreugde geeft’. In de
encycliek ‘Gered in hoop’ (Spe Salvi) zegt Benedictus XVI dat het voor
ons, christenen, moeilijk is om ons voor te stellen dat we géén hoop
hebben. Thomas is de apostel van de hoop. Hoop is niet alleen een
idee, ook een opdracht. Christelijke hoop heeft effect op hoe wij
leven, is zowel vormend als uitvoerende actie.. Kijkend naar de
toekomst, beïnvloedt het ons leven, hier-en-nu. Omwille van wat wij
geloven en waar wij op hopen, leven we in het hier en nu anders.
Drie voorbeelden van leven in christelijke hoop, die ons vormt en
uitdaagt om te handelen. Voorbeeld 1 is het gebed. St. Bernard
(preek 5 in de Advent) zegt: Laat Gods Woord toe tot de diepte van je
leven, laat het bezit nemen van je verlangens en heel je levenswijze.
Je kunt groeien in geloof, hoop en liefde. Daarvoor is bidden
belangrijk. Maria is een voorbeeld voor ons. Ze antwoordt de engel
Gabriël en zegt ‘ja’. Dat is wat ook wij moeten doen: zeg ‘ja’, adem en
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ontvang. Geef met jouw woord, antwoord op het Woord van God.
Spreek je eigen woord en ontvang het Woord van God. Zoals St.
Bernard het zegt: Adem een voorbijgaand woord, omarm het
Eeuwige Woord’ (Homily 4,8-9). Samen bidden is ook belangrijk voor
het behouden van hoop en om elkaar te inspireren.
Voorbeeld 2 is de gemeenschap. Onze hoop met elkaar delen,
schept gemeenschap. Daarom roept Augustinus de gemeenschap op:
deel de hoop. In zijn Regel voor de Gemeenschap zegt hij: ‘Bemin
God en elkaar. Dat is de reden waarom je bij elkaar bent gekomen’
(Regel 1,1). De gemeenschap is een school van hoop. Trek erop uit
zoals de drie koningen die zijn ster hebben gezien. Ze waren geen
joden die op de messias wachten, maar vreemdelingen. God
openbaarde zich en de drie koningen antwoordden: zij gingen op
weg, in hoop. Wees actief, performatief. Soms kun je de sterren niet
zien. Draag daarom zorgvoor jezelf, ga niet alleen voor het materiële.
Breng gerechtigheid en vrede.
Voorbeeld 3 is de Gerechtigheid en Vrede (Justice and Peace)
waartoe we door Jesaja en de profetische traditie worden
opgeroepen: ‘Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in
toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij. Kom, laat ons de
dingen recht zetten’ (Jes 1, 17-18)
Advent-augustijnen zien samen uit in hoop die vreugde geeft. Samen
bidden, leven en werken is een continu proces, waarbij we elkaar
nodig hebben. Samen in gebed, in gemeenschappelijk leven, en in
werken voor gerechtigheid en vrede. Augustinus bidt tot God: ‘U
bent de kracht van mijn ziel. Ga bij haar binnen en richt haar voor U
in, dat ze van U wordt en U haar kunt bezitten … Ik spreek. Dat is mijn
hoop en daarom spreek ik, en die hoop maakt mij gelukkig zo vaak ik
echte vreugde ken’ (Belijdenissen X 1.1).
Soms is het tijd om terug te keren naar Gods belofte en te
zien waar wij op hopen. Paulus zegt: ‘ik ben ervan overtuigd dat het
lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in
de toekomst geopenbaard zal worden. De schepping ziet er
reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.
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Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet door eigen wil
maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen.
Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal
worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in
de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten
dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben
ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons
sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al
zouden zien waar we op hopen, zou het een hoop meer zijn. Wie
hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog
niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan, volharden (Rom 8,
18-25). Wij hebben alle reden om te hopen. Als gedoopte christenen,
kunnen wij sterren worden, tekens van hoop. Hoop die vreugde
geeft.
Augustijnse lekengemeenschappen en -organisaties
In drie continenten zijn er lekenaugustijnen. De vader van alle
groepen is Wim Sleddens. Muguel Orgesitas liet zich inspireren door
de Augustijnen in de VS, die weer geïnspireerd zijn door wat wij hier
doen. De lekenbeweging is een mixed bag. Wim stelt ons de vraag:
willen wij als FAN groeien, en waarom?
USA
Augustinian Friends: Villa Nova Pennsylvania telt ca. 70 Augustijnen
en ca. 35 leken die in een omtrek van ca. 10 km2 rond de universiteit
wonen. Soms komen ze 2x per jaar samen. Er zijn veel studenten die
zichzelf beschouwen als ‘vrienden van Augustinus’. Ze zijn vaak
betrokken bij de muziek en het koor.
Augustinian Friends in Florida: de groep is zeer actief, telt 20-25
personen, mensen uit drie parochies.
Augustinian Volunteers: veel studenten houden zich na hun
afstuderen bezig met het leiden van vrijwilligersprojecten. Ca. 250
hebben al een traject van 1 of 2 jaar afgelegd. Als ze ermee
ophouden missen ze vaak de gemeenschap.
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Third Order: er zijn ook leken die geloften hebben afgelegd en een
Derde Orde vormen. Het zijn 20 à 30 personen in de VS, en 7 à 8 in
NovaScotia in Canada.
Associates of the Order: er zijn in de VS in totaal 22 groepen o.a. met
veel jong-volwassenen, die samen eten, bidden en in de wereld
werken.
UK
Augustinian Friends in Great Britain: de Clare Priory telt ca. 20 leden.
Augustinian Lay Community: in Londen zijn er drie actieve, betrokken
jonge vrouwen die samen eten, bidden en werken.
Australia
De ‘Amici’ telt 55 mensen, verspreid over het land. De augustijn Paul
Malony is bij hen betrokken gebleven.
Augustinian Volunteers: enkele jong-volwassenen vormen een groep
in oprichting.
Julia van Wel

FAN- ONTMOETINGSDAG 28 FEBRUARI 2015
Nico Beumer heeft ons bij de laatste FANdag
verteld over het ontstaan van zijn in eerste
instantie Spaanse boek 'Altijd onrustig' over de
augustijnse spiritualiteit. Hij heeft geprobeerd
om 'zijn' novicen
inzicht te geven in de
wat hijzelf noemde
bekering van
Augustinus tot de
gemeenschap. Pas
wanneer je deze
bekering hebt gedaan kun je je eigen
belang ondergeschikt maken aan dat van
de gemeenschap,omdat je je vreugde vindt
in het deel zijn van de gemeenschap.
De redactie
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Stichting OSA International Nederland
Onze stichting blijft zich onvermoeibaar inzetten
voor de weduwen in het Indonesische deel van
Papoea. Naarmate wij er ons meer in verdiepen,
raken we steeds meer doordrongen van de
onvoorstelbare armoede in het gebied waar we
ons op richten, de zogeheten ‘Vogelkop’ aan de
noordwestpunt van het eiland. Voor de kenners
onder ons: Het kerngebied ligt tussen Sorong en Manokwari. Voor de
Lindenholters onder ons: Het is hetzelfde gebied waar ook Ayawasi
ligt, waar we regelmatig voor collecteren. Er zijn in dit gebied
bijzonder weinig voorzieningen. Geen waterleiding, geen riolering,
nauwelijks begaanbare wegen, beperkt beschikbare elektriciteit etc.
Maar ook geen enkel vangnet van overheidswege, weinig voortgezet
onderwijs, weinig mogelijkheden om aan de armoede ontkomen. De
Augustijnen blijven hier een zeer belangrijke rol spelen door het
bieden van een vangnet, en door het aanbieden van steeds meer
onderwijsvoorzieningen voor kinderen, de manier om aan de armoe
te ontkomen. Wij blijven dan ook met vreugde en enthousiasme de
Augustijnen hierbij helpen.
Hiernaast is onze stichting bezig de blik te verruimen en zijn we bezig
met de planning van andere activiteiten naast het weduwenproject.
Hierover binnenkort meer!
Wilt u meehelpen?
Dan zijn uw giften en donaties uiteraard van harte welkom!
Namens de Stichting OSA International Nederland,
Wim Sleddens (voorzitter)
Jonas van de Wiel (secretaris)
Jan Martijn van der Werf (penningmeester)
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS
Participanten Augustijnse Beweging
Nederlandse Provincie
www.augustijnen.nl
van de Augustijnen
Vereniging Familia
www.familiaaugustiniana.nl
Augustiniana Nederland
Zusters Augustinessen van
www.zustersaugustinessen.nl
St. Monica, Hilversum
Zusters Augustinessen
van Heemstede
Reguliere Kanunnikessen van www.priorijemmaus.nl
het Heilig Graf, Maarssen
Norbertijnen van de Abdij van
Berne, Berne Heeswijk
Augustijns Instituut,
Eindhoven
Werkhofgemeenschap,
Werkhoven
Boskapelgemeenschap
Nijmegen
Augustijnse Beweging

www.abdijvanberne.nl
www.augustinus.nl
www.augustijnsinstituut.nl
www.werkhofgemeenschap.nl
www.boskapel.nl
www.augustijnsebeweging.nl

Op de website van het Augustijns Instituut in Eindhoven is ook
informatie te vinden over de augustijnse instituten
in Leuven, Würzburg, Rome, Villanova en Malta.
Het Augustijns Historisch Instituut in Leuven werkt samen met de
Katholieke Universiteit Leuven. Het instituut publiceert het
tijdschrift Augustiniana (list of articles) en onderhoudt twee
databanken: www.augustijnsinstituut.nl/C223-AugustijnseInstituten.html
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Andere augustijnse websites:
Augustijnenkerk in Eindhoven: www.augustijnenkerk-eindhoven.nl
Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal
de Salvatorparochie vormt: www.dekathedraal.com/deaugustinus/
Het r.-k. studentenpastoraat St. Augustinus in Groningen koos voor
Augustinus als patroonheilige:
www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-vanhippo/
Augustijnenkerk Dordrecht: www.augustijnenkerk.nl
Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van)
Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus
De christelijke webwinkel ‘Wereld Feesten Almanak’ geeft informatie
over (de) Augustinus (feestdag):
www.beleven.org/feest/sint_augustinus
Julia van Wel
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
juni 2015
28 augustus 2015
september 2015
10 oktober 2015
24 oktober 2015
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FAN-ontmoetingsdag
Augustinusfeest
Aug. Inst. Heverlee
FANdag Amsterdam
Augustijnse Beweging

