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Inleiding:  
 

Voor u ligt het vijfenzeventigste 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 inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

  
 

De afbeelding komt uit de folder van het lekencongres in Rome 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
 
Het evangelie maakt ons duidelijk dat we nederig moeten zijn  
en goed tot ons moeten laten doordringen in wat voor situatie we 
verkeren en welke kant het uit moet. 
De boot met de leerlingen kwam midden op het meer in 
moeilijkheden omdat de wind tegen zat. Dat heeft allemaal zijn 
betekenis, net zoals het betekenis heeft dat de Heer de menigte 
verliet en alleen de berg opging om er te bidden. Toen hij daarna 
over het meer naar zijn leerlingen ging, zag hij dat ze in groot gevaar 
verkeerden. Maar hij ging aan boord en wist hen gerust te stellen, 
en hij bedaarde de golven. 
Is het vreemd dat degene die alles gemaakt heeft, ook alles kan 
kalmeren? Eenmaal aan boord, kwamen er mensen in de boot naar 
hem toe die zeiden: 'Werkelijk, u bent de Zoon van God.' Toen hun 
dat nog niet duidelijk was, waren ze in paniek geraakt, omdat ze 
hem over het water zagen lopen. Door aan boord te gaan, wist hij 
de woeste golven van hun geest bij hen weg te nemen. Want 
geestelijk waren ze in groter gevaar dan lichamelijk, daar op het 
onstuimige meer. De reden ervan lag in hun onzekerheid.  
In alles wat hij doet, maakt de Heer ons duidelijk hoe wij hier op 
aarde moeten leven. In deze wereld zijn we immers allemaal 
vreemdelingen, ook al verlangt niet iedereen terug naar het 
vaderland. Op onze reis door dit leven krijgen we te maken met 
woeste golven en zware stormen. Maar we moeten wel aan boord 
blijven. Want als we met een boot al in gevaar komen, dan kunnen 
we het zonder boot wel helemaal vergeten. Als je in open zee 
terechtkomt, kun je nog zulke sterke armen hebben, maar 
onherroepelijk komt het moment waarop je overweldigd wordt 
door de onmetelijke zee. Je gaat onder en verdrinkt. 
Het is dus zaak om aan boord te blijven. Dat wil zeggen dat we ons 
moeten laten vervoeren om het meer over te steken. Het hout 
waarop wij, zwakke mensen, ons laten vervoeren is het kruis van de 
Heer. Daarmee worden wij getekend, en hij zal ons bijstaan, en we 
zullen niet overspoeld worden door de golven van deze wereld.  

(Sermo 75, 1; zie: Van aangezicht tot aangezicht, 374-375) 
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BOEKBESPREKING 
Als een arend herleeft mijn jeugd   
 Gabriël Quicke 
Subtitel: Over jong worden in Christus 
 
Als men zijn beeld van Augustinus wil  
verdiepen en meer inkleuren dan heeft men 
hier een boek te pakken dat heel goed 
dienst kan doen. 
De titel verwijst naar psalmvers 103,5 —  
In het Latijn: Renovabitur Sicut Aquilae 
iuventus mea … Een tekst die op het 
standbeeld stond op mijn toenmalige 

middelbare school in Eindhoven:   
Het Augustinianum  van de Paters Augustijnen... 
Pas nu begrijp ik van de schrijver Quicke de symboliek: Een Arend 
moet als zijn snavel te zeer dicht groeit, zijn snavel inkorten door te 
slijpen aan de steen of rots (Christus) zodat hij weer kan eten..  
Dan zal hij weer vitaal worden. Dit gaat op voor alle stadia in het 
mensenleven van 8 t/m 88 jaar (en verder – tot aan de uiteindelijke 
Geboorte in het Hiernamaals, waarin we mogen geloven). 
Het boek van Quicke bestaat uit drie hoofdstukken:  
Zing en trek verder: — Het belang van zingen onderweg, zingend 
onderweg zijn, door tranen heen, bijvoorbeeld tijdens Augustinus’ 
bekering in de tuin in Milaan. 
Hoofdstuk 2 is gewijd  aan Christus, Kerk en Eucharistie…: Allerlei 
kwaliteiten van Christus komen aan bod: Christus ‘handelaar’ 
(Mercator),  Christus geneesheer (Medicus), Christus middelaar 
(Mediator), Christus  als Herder (Pastor)— 
Hoofdstuk 3 heeft als titel ‘Heb Lief, samen met mij’. 
Het staat stil bij de kwaliteiten van het hart: Onrust, die zoekt naar 
Vrede, Liefde en Vriendschap — , Een van Hart en één van Ziel, op 
weg naar God. 
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Wat ik na lezing van het boek vooral meeneem is, dat wij allen 
pelgrim zijn: op weg. En dat daarbij, ook door Crises heen we niet 
moeten opgeven, maar doorgaan.. 
Daarbij is  zingen van belang, muziek – 
Qui cantat bis orat — hij die zingt bidt dubbel. 
Nog nergens in beschrijvingen van Augustinus kwam ik dit zo sterk 
tegen: dat hij hield van muziek en zang –  
Kortom: Een hartverwarmend boek, nuttig om af en toe weer eens 
in te kijken, bijvoorbeeld als het allemaal soms wat moeizaam gaat 
in je leven..  

 Joep Beliën. 
 
FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM 
Onze groep komt nog steeds iedere vier tot zes weken bij elkaar om 
onder de stimulerende leiding van Henk Kroon te lezen uit werken 
van Augustinus. Gedurende de maanden juni en juli is er vanwege 
diverse geplande vakanties hiervan een onderbreking geweest. 
Maar op maandag 12 augustus hebben we de ‘draad’ weer 
opgepakt en zijn we verder gegaan. 
Op initiatief van Henk Kroon gaan we ons nu verdiepen in de bundel 
teksten van Augustinus “Tijd door het jaar III’ door Wim Sleddens 
samengesteld. Na goedkeuring door de prior provinciaal en Wim 
Sleddens zijn we in het bezit gekomen van de digitale versie van 
deze bundel.  
Verder is onze groep verblijd met de komst van een nieuwe 
deelneemster aan onze leesgroep. Zij is via de website van de FAN 
en Ingrid ons op het spoor gekomen. Omdat zij in Amsterdam en in 
de directe omgeving van de Augustinuskerk woonachtig is, bleek 
onze leesgroep voor haar een welkome aanvulling op haar spirituele 
wensen te zijn. Tot zover informatie uit Amsterdam.  

       Hans Simis 
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FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Na een heerlijke zomerperiode waarin we elkaar regelmatig bleven 
ontmoeten, zijn we het nieuwe werkjaar in het Augustijns Centrum 
de Boskapel weer traditiegetrouw begonnen met de Augustinus-
viering die dit jaar als thema had ‘Een van ziel en een van hart, op 
weg naar God’. Over dat thema hebben we als Familia-groep een 
mooie viering kunnen samenstellen en kregen we nadien vele 
complimentjes …… altijd fijn natuurlijk! 
Na de zomer hebben we óók eens goed nagedacht  over ‘hoe 
verder?’ Onze groep is immers klein geworden. Marianne Fijn is er 
gelukkig bijgekomen en is een trouw lid geworden. Mariel, die 
meteen al had aangegeven ‘zoekende te zijn’ wat voor haar goed 
voelt en inspiratie geeft, heeft te kennen gegeven het toch niet te 
vinden in de augustijnse spiritualiteit en trekt zich terug als aspirant-
lid.  
Voor een leesavond is onze groep op dit moment eigenlijk te klein 
en voelt menigeen zich hierbij niet senang meer. Vandaar dat we 
hiervoor een time-out inlassen.  
Met de meditatieve vieringen (1 x per week rond een tekst van 
Augustinus) gaan we wel door, omdat zich hierbij ook enkele trouwe 
Boskapellers aansluiten en we het allemaal een waardevol rustpunt 
vinden, zo halverwege de week.  
De zomerperiode hebben we in de Boskapel ook gebruikt om de 
statuten van het Augustijns Centrum om te zetten in concept-
statuten van een Stadsklooster. Binnenkort worden deze voorgelegd 
aan de Boskapelgemeenschap en kan dit verder zijn beslag krijgen. 
Hoewel de augustijnse spiritualiteit óók in het Stadsklooster 
centraal staat, blijft het wel een spannend iets door de grootsheid 
van de plannen. In 2020 moet dit geheel van de grond zijn getild, en 
staat er dus ons nog veel te doen!  

Annemieke Pacilly 
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FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
 Afgelopen maanden zijn we als groep verder gegaan met "Het huis 
op de rots."  We moesten het deze tijd doen zonder begeleiding en 
soms miste ik die toch weleens. Af en toe stonden we wat langer stil 
bij een tekst en ontstond er een aardige discussie. 
Begin augustus hebben we onze bijeenkomst toch door laten gaan 
om de viering van 25 augustus voor te bereiden. Wij houden in onze 
parochiegemeenschap de traditie van Wim Sleddens hoog om rond 
28 augustus het feest van Augustinus te vieren en dat was nu de 
25ste.  Wij zijn dan zelf het koor met ondersteuning van nog enkele 
andere koorleden en dat gaat erg goed. De zoon van Antoinette 
Reijnders,  Koen, was onze dirigent. Gerard van Hoof OSA was onze 
voorganger. Het was een heel mooie viering. Na die tijd trakteerden 
we op een kopje koffie met wat lekkers. 
Op 28 augustus zijn we met een groep naar Eindhoven gereden om 
daar het Feest van Augustinus te vieren met vele anderen. De paters 
waren erg gastvrij. De lezing van Ton Tromp gaf een heel duidelijk 
beeld van het leven in Papoea Nieuw-Guinea. Dank je wel Ton. 
Met een echte Augustijnse maaltijd werd de dag afgesloten. Het 
was zelfs zo gezellig dat de dag langer werd dan gepland. Het voelde 
ook heel Augustijns. 
En nu weer in ons gewone ritme. Alleen de avond is veranderd . We 
komen voorlopig op de donderdagavond samen omdat dat voor Jos 
Geelen  C.R.L.  dan beter kon.  Deze eerste keer kwam hij nog iets 
later omdat hij nog met de trein moest komen. 
We zijn nu met het laatste gedeelte bezig van "Het huis op de rots"  
het gedeelte van - vraag, zoek en klop-. Daar kunnen we wel even 
bij stilstaan, hoe verstaat Augustinus dat? Het was een boeiende 
avond en het was fijn dat Jos er bij was. Die heeft zeker een 
belangrijke bijdrage.  
Welk boek we hierna gaan lezen? We hebben er al wel over 
gesproken maar nemen daar volgende keer als we er allemaal weer 
zijn  een beslissing over. 
                                                         Jacqueline Dietvorst - van den Broek 
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VAN HET FAN-BESTUUR 
 
Heeft u genoten van een prachtige zomer en 
van deze zomerse weekenden in september? Als 
je in een andere omgeving bent, zie je eerder 
hoe mooi en geniaal de wereld geschapen is. 
Dan besef je weer dat God met ons meereist en 
altijd en overal om ons heen is, en van nature in ons aanwezig is. 
Ook thuis, ook als het tegenzit. Die vreugde van God ervaren en 
doorgeven  – want Gods liefde wordt zichtbaar door mensenhanden 
–  kenmerkt het contemplatief-actieve leven van de Augustinessen 
van Sint Monica. We zijn heel blij dat ze op onze ontmoetingsdag 
hun levenswerk willen toelichten. Als opmaat wordt een tweeluik 
over hun activiteiten getoond. We hopen dat de gesprekken, de 
vragen aan elkaar leiden tot verdere persoonlijke verdieping.  
 
Tijdens de vergadering van vrijdag 20 september werd niet alleen de 
ontmoetingsdag voorbereid. We  gaven gehoor aan het initiatief, 
ontstaan op het Augustijnse lekencongres in Sacrofano,  om de 
communicatie tussen OSA en leken te verbeteren. Op dat congres in 
juni 2019 heeft de OSA opnieuw gevraagd met voorstellen te komen 
voor een betere communicatie richting lekenaugustijnen. Er is een 
interimcomité gevormd waarin Joana Almeida (Portugal) en Luis 
Arana Tagle (England and Scotland) de coördinatoren zijn voor 
Europa. Elk land krijgt bovendien een leek als contactpersoon wiens 
naam ook bij het generaal en provinciaal bestuur OSA bekend is. 
Voor Nederland is Ingrid van Neer de contactpersoon geworden. 
Mariëlle Vis die namens de Nederlandse lekenaugustijnen het 
congres heeft bezocht, vertelt elders in Open Vensters over haar 
ervaringen in Sacrofano. Joana Almeida en Luis Arana hebben 
inmiddels een besloten Facebookpagina gemaakt. Alle FAN-leden 
worden bij deze uitgenodigd lid van deze groep te worden. Te 
vinden op Fb 'Augustiniani Laici – Europa'. 
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Als het lukt, ziet u op 26 oktober de nieuwe website: achter het de 
schermen wordt nog hard gewerkt om foto’s en teksten erop te 
zetten. Graag tot 26 oktober! 

Namens het bestuur FAN, Ingrid van Neer-Bruggink, secr.  
 

CONTRIBUTIE 

AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2019  
ad € 55,00 zo spoedig mogelijk overmaken?  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 
‘lidmaatschap FAN 2019’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 
contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

penningmeester FAN 
 

ABONNEMENT OPEN VENSTERS:  
Wilt u een abonnement op Open Vensters?  
Het abonnementsbedrag voor 2019 is € 10,00  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder 
vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2019’   

 
TERUGBLIK LEKENCONGRES ROME 19-25 JUNI 2019 
‘De Vreugde van het Evangelie delen’, was het thema van 
het vierde internationale Congres van de Lekenbeweging 
van de Augustijnen, 19-25 juni jl. in Sacrofano, Rome. 
 
In Utrecht komen twee lekengroepen 
bij elkaar o.l.v. pater Schrama, OSA. 
Één van de deelnemers van de 
lekengroep bezocht van 19 tot 25 juni 
een Augustijns Lekencongres in Italië, 
Sacrofano.  Het was een bijzondere 
ervaring. Zo waren er 17 verschillende 
nationaliteiten aanwezig en werd er 
voornamelijk in het Engels en Spaans 
gecommuniceerd. Het onderwerp was ‘Sharing the Joy of the 
Gospel’ en elke dag waren er conferenties over het onderwerp. Na 
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de conferenties gingen we uiteen in werkgroepen om hierover te 
praten. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: 

1. Wat ontbreekt er in de hedendaagse Augustijnse 
lekenidentiteit? 

2. Hoe kan een gepassioneerde Augustijnse identiteit worden 
hervonden/hersteld? 

3. Vinden de Augustijnse leken het belangrijk om te refereren 
aan de historische en spirituele traditie van de orde vanuit 
de verantwoordelijkheid en toewijding om het evangelie te 
verspreiden?  

4. Welke voorstellen zouden kunnen helpen om de leken meer 
verbondenheid met de orde te laten ervaren? De 
Augustijnse dienstbaarheid van de leken verdient 
waardering van de orde en hoe zou de orde invulling kunnen 
geven aan die verantwoordelijkheid? 

Kort samengevat hebben we gesproken over het maken van een 
Internationale website en Facebookpagina om zichtbaarheid te 
geven aan de Augustijnse 
identiteit. Nu hebben we in 
Nederland een facebook pagina 
over Augustinus genaamd 
Augustijns Verband. Augustijnse 
leken maken deel uit van de 
geschiedenis en wij moeten dat 
ook weten. Leken horen gevoed 
te worden met de spiritualiteit van de orde en horen die 
spiritualiteit weer door te geven. Met durf, moed, educatie, 
positiviteit, dromen, verantwoordelijkheidsgevoel, toewijding, 
vreugde, liefde, authentiek zijn, nederigheid, gepassioneerd werken 
in je gemeenschap en voor je gemeenschap in goede communicatie 
met de paters Augustijnen. De Prior, pater Alejandro Moral Antón, 
OSA, reflecteerde en benadrukte dat vernieuwing en 
communicatieve vaardigheden belangrijk zijn om de spiritualiteit 
van St. Augustinus levend te houden en om elkaar te informeren. 
Een bijzondere bijdrage gaf pater Andrés Niño, OSA over ‘spirituele 
oefeningen met St. Augustinus’. Het is een weg naar binnen met 

Groepsbijeenkomst 
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discipline van zelfreflectie en reflectie, van spirituele groei en van 
toewijding, dienstbaarheid, een zoeken naar God en een reiken naar 
God. Het is een innerlijke pelgrimage, waarbij je bewust wordt en 
een spirituele groei doormaakt. Vervolgens gaat het om daarnaar te 
handelen, om de woorden of gedachten om te zetten in pastorale 
daden in dienstbaarheid voor het christelijk leven. Om te vertellen 
over het monastieke leven in deze dynamische tijd. De ‘spirituele 
oefeningen met St. Augustinus’ zijn gebaseerd op het boek 
‘Belijdenissen’ van St. Augustinus. Een boek waarover Mary 
Boulding heeft gezegd dat we nooit uitgeschreven raken over het 
boek ‘Belijdenissen’. 
   
Ook de avonden waren gevuld. Na het diner verzamelde we in de 
conferentiezaal en werden we verrast met presentaties van 
delegaties van verschillende landen. Er werd gedanst en er werd 
gesproken over de culturele achtergronden, de gebruiken en wat de 
bezigheden waren van de Augustijnse groepen binnen de 
gemeenschappen. 

’s Ochtends begonnen we 
met de Lauden en ’s avonds 
hadden we de Vespers en 
regelmatig een 
Eucharistieviering.  In 
nevenstaande kapel kwamen 
we samen. De kapel staat op 
het terrein van onze 
accommodatie in Sacrofano. 
Zelf verbleef ik in S. Marta op 

het terrein. Het Santa Marta verzorgingstehuis, van harte 
aanbevolen door de oprichter Don Francesco Bisinella als "House of 
Charity". Het is gelegen in een rustige omgeving en leent zich voor 
vele gastvrije mogelijkheden van conferenties tot bedevaarten en 
bijeenkomsten van jong en oud. Het bevindt zich in een zonnige, 
bloemrijke omgeving, ondergedompeld in de rust en kalmte van het 
Parco di Veio. Het biedt een gastvrije en vertrouwde omgeving, 
waar de gast zich "thuis" kan voelen. 

kapel Sacrofano 
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"Ga naar huis, veeg een traan af op de gezichten van je oudsten, 
wetende dat in hun ogen een heel leven wordt weerspiegeld! " 

(Don Francesco) 
Daarnaast hebben we uitstapjes 
gemaakt naar Cascia, Roccaporena en 
Rome. In Cascia hebben we een H. Mis 
bijgewoond. Onze priesters waren 
daarbij concelebranten. In Cascia zijn we 
naar de basiliek geweest, de Santa Rita. 
In Rome hebben we een H. Mis 
bijgewoond in de Sint-Pieter en hebben 
we het Augustinianum bezocht. Een 
bijzonder vriendelijke bibliothecaris 
heeft ons een rondleiding gegeven.  

 

Het is een bijzondere reis geweest 
met speciale ontmoetingen.  
Mooie herinneringen met 
bijeenkomsten die aanzet geven 
tot het vieren van het geloof, 
vriendschap en toewijding.  
Alle goeds wens ik jullie toe, met 
hartelijke groet,  

Mariëlle Vis 

Mariëlle, Helen en Luis 

bibliothecaris Augustinianum 

basiliek Santa Rita 
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TERUGBLIK AUGUSTINUSFEEST  
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Na het aanbieden van het boek  
van Cor van Baarsen aan de provinciaal 
was het tijd voor de viering.    
 
Maar eerst werden we aan het werk 
gezet: de liederen voor de viering 
moesten geoefend worden. 
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 De grote kunst is:  
 je te leren toevertrouwen aan de verborgen God,  
 die aan je blijft trekken; 
 je over te geven aan het vertrouwen,  
 dat Hij je wil zoals je bent, 
 dat Hij je liefheeft zoals je wordt door je leven heen, 
 dat Hij alle omstandigheden van je leven doortrekt 
 en dat zijn nabijheid  al die omstandigheden  
 tot de weg maakt 
 waarop Hij naar je toekomt en je vormt, 
 zodat je kunt ontwaken in zijn Licht. 
 Achteraf pas leer je zien 
 wat heilzaam was in je geschiedenis: 
 wat je groeikansen waren, 
 wat je leven heeft verruimd en verdiept, 
 welke verlangens je gaande hebben gehouden 
 en hoe je met beperkingen hebt leren leven. 
 En achteraf mag je ook een plaats geven 
 aan wat je als onheil hebt ervaren. 
 In alles baant God zich de weg naar jou toe 
 en zo kun jij op weg zijn naar Hem. 
      Gertrudis  Maassen osa 
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We hebben naar boeiende verhalen 
geluisterd  met heel veel 
bewondering en ontzag voor 
het werk van alle 
missionarissen in Papoea 
Nieuw Guinea. 
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Na een sprankelend dessert 
restte een woord van dank aan de 
augustijnen en de mensen die de 
catering verzorgd hadden.  
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UITNODIGING  ONTMOETINGSDAG FAN   
 
De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden  
en belangstellenden uit voor haar Ontmoetingsdag op 
 
    zaterdag 26 oktober 2019 
    bij de familia Lindenholt 
    in de Agneskerk te Nijmegen  
 
De Augustinessen van Sint Monica zijn vandaag onze gasten en 
willen van harte met ons in gesprek gaan over hun levenswerk. Aan 
de hand van twee korte documentaires wordt een beeld gegeven 
vanuit welke visie zij werken en hoe ze zich inzetten voor jongeren.  
Thema van deze dag: Neem je hart in je hand – wat wil je nou?  
 
De Augustinessen hebben Paul Delcour en Annette van Tol gevraagd 
hun kloosterleven en activiteiten op film vast te leggen. Dit 
resulteerde in 2017 in een boeiend en inspirerend tweeluik dat op 
TV te zien was en nu nogmaals wordt getoond.  
We hopen dat de gesprekken, de vragen en antwoorden aan de 
zusters, de makers van dit tweeluik en aan elkaar iedereen 
inspireren en stof tot (zelf-)reflectie bieden om te ontdekken welk 
verlangen ons drijft en samenbindt. 
 
Met een gebedsdienst ronden we de dag af.  
 
U kunt zich voor deze ontmoetingsdag opgeven  
tot en met vrijdag 18 oktober bij  
Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN: ingridcascia@gmail.com of 
telefonisch 06 2356 4884  
 
Wij hopen u en vele belangstellenden te mogen ontmoeten. 
Met vriendelijke groeten,  
Namens het bestuur van de FAN, Ingrid van Neer, secr. FAN 
 

adres: 
Agneskerk, St. Agnetenweg 90  
6545 AW NIJMEGEN 
tel: (024) 377 77 78 
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PROGRAMMA 
Ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana Nederland 
Zaterdag 26 oktober 2019 in de Agneskerk Lindenholt, Nijmegen  
 
10.00 – 10.25 inloop met koffie, thee 
10.25 – 10.30 bezoekers vragen om plaats te nemen 
10.30 – 10.35 introductie door dagvoorzitter 
10.35 - 11.00  start documentaire 1 Augustinessen van St. 

Monica (terugblik: visie op gemeenschap, werk, 
geloof, gebed) 

11.00 – 11.45 gesprekken, vragen en zelfreflectie met elkaar en 
met de Augustinessen n.a.v. onderwerpen en 
citaten uit de film. (eventueel in kleinere groepen) 

11.45 – 12.00  kleine pauze (indien nodig) 
12.00 – 12.15 (Centrale) terugkoppeling: wat roept herkenning, 

instemming op? Wat is anders, wil je iets 
veranderen?  Wat wil je van harte?   
Hoe zou dat citaat in jouw woorden klinken? 

12.15 – 13.15  lunch, elkaar ontmoeten, tijd voor gesprek 
13.15 – 13.40  documentaire 2 Augustinessen in Casella  

(heden: jongeren: stilte, labyrint, meeleven in 
klooster)   

13.40 - 14.30 gesprek en zelfreflectie n.a.v. onderwerpen en 
citaten uit de film. (eventueel in kleinere groepen) 
met de Augustinessen en Annette van Tol (een van 
de makers van de documentaires) 

14.30 – 14.45  centrale terugkoppeling: wat roept herkenning, 
instemming op? Wat is anders, wil je iets 
veranderen?  Wat wil je van harte? Hoe zou dat 
citaat in jouw woorden klinken? 

14.45 – 15.00  pauze  en  
gebedsintenties verzamelen voor de viering  

15.00 – 15.20 gebedsdienst 
15.20 – 16.00 afronding met hapje, drankje 
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Studiedag België: Mijn hart - waar ik ben wie ik ben Conf. 10,4 
33e studie- en ontmoetingsdag op 16 november 2019 van 10.00u-
16.00u in het Sint Stefanusklooster, Akademiestraat 1 Gent 
10u00 : Verwelkoming  
10u15 : Martin Claes Augustinus’ levende hart van vlees.  

Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid door de 
profeet Ezechiël oproept om vaten van barmhartigheid te 
worden.  

11u00 : Korte koffiepauze  
11u15 : Gerben Zweers, Zuiver je hart en niet je kleren.  
12u 00: Middagmaal  
13u30 : Cis Dewaele, Een straathoekwerker ontmoet  

Sint Augustinus: over hoop, woede en moed.   
14u15 : Korte koffiepauze  
14u30 : Anne Desmet COMPAZ Augustijnse spiritualiteit  

ingebed in een eigentijds project.  
15u15 : Afsluiting  en aansluitend gebedsviering in de Kerk.  
De kostprijs van deze studiedag is €35,00. Dit is inclusief de 
koffiepauzes, het middagmaal en de publicatie met teksten van de 
sprekers van dit jaar, zoals u van ons gewend bent.  
Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 8 november 2019 
—U stuurt een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be met 
uw naam en het aantal deelnemers en u schrijft het verschuldigde 
bedrag (€35,maal het aantal deelnemers) over op rekeningnummer 
van de Paters Augustijnen vzw: BE52 4220 0845 3109. U vermeldt in 
de mededeling Augustinusdag 2019.  
 
NGO OSA International  

Allereerst willen we onze donateurs en mensen die 
meehelpen bedanken voor hun inzet en steun. 
Iedereen ontzettend bedankt voor alle hulp en 
inspanning! Eind september is er een bijeenkomst 
met Ton Tromp o.s.a.  
In de volgende OV berichten wij u meer hier over.  

Namens de stichting OSA International, 
Jan Martijn van der Werf 
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VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
 

Dinsdag  19.30 u  (dag 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 
 

Website Augustijns verband: https://augustijnsverband.nl 
 
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. https://www.theaugustinians.org/lent-online 
 
Lekenbewegingcarmelieten:  https://www.karmelbeweging.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 
 26 oktober 2019 FANontmoetingsdag 

Lindenholt Nijmegen 
16 november 2019 Ontmoetingsdag  

Gent België 
  

 


