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Inleiding: 

Voor u ligt het vierendertigste nummer van Open Vensters. 

Augustinus blijft ons boeien! 

De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken 

via de site van de FAN. Wij wensen u een goede paasdagen 

en veel genoegen bij het lezen van de Rondzendbrief. 

 

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.  

 

Tentoonstelling 100 jaar Paterskerk Eindhoven 
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AUGUSTINUS ZEGT .. 
Misschien vraagt u wel: Waarom zegt hij dit toch zo vaak? Hij komt 

er wel twee of drie keer op terug. Je hoort hem niet praten, of hij 

heeft het erover. - Wel, ik zou willen dat het ook iets uithaalt. Er zijn 

mensen die maar weinig dankbaar zijn tegenover de genade, nee, van 

hen krijgt onze natuur alle lof, zo berooid en gewond als zij is. En 

inderdaad, bij zijn schepping had de mens een vrije wil meegekregen 

die er best mocht zijn. Maar die kracht is hij kwijtgeraakt, door de 

zonde. Zo is de mens de dood in de armen gevallen, hij is ziek 

geworden en de rovers hebben hem halfdood aan de kant van de weg 

laten liggen. Een toevallig passerende Samaritaan hielp hem op zijn 

lastdier. Samaritaan betekent: ‘wachter’.  Hij wordt naar een 

logement gebracht. Heeft hij nu iets om mee voor de dag te komen? 

Hij is daar nog altijd in behandeling. Maar hij zegt: Door mijn 

doopsel heb ik vergiffenis gekregen van al mijn zonden. Dan is mijn 

vraag: Dat je zonden vergeven zijn, betekent dat ook dat je zwakheid 

voorbij is? Ik heb vergeving gekregen van al mijn zonden, zegt hij. 

Wel, dat is helemaal waar. Door het sacrament van de doop worden 

alle zonden uitgewist, echt allemaal, alles wat we gezegd en gedaan 

en gedacht hebben. Maar dit staat voor de zorg die aan je  besteed is 

met het oog op de weg, olie en wijn. En jullie weten, beste mensen, 

wat voor troost dat betekende voor deze man, toen hij daar halfdood 

aan de kant van de weg lag, toegetakeld door de rovers. Wat voor 

troost het was, die olie en wijn op zijn wonden. Daarmee is hij op de 

goede weg gezet. Maar hij is nog wel zwak, en daarom wordt hij 

behandeld in het logement. Herkent u dit logement? Ja, het is de 

Kerk. Op dit moment is ze voor ons een logement, in dit leven zijn wij 

immers allemaal passanten. Ooit wordt ze voor ons het thuis waar 

wij nooit meer weg zullen gaan, wanneer we gezond en wel 

aankomen in het rijk der hemelen. Laten we daarom maar 

accepteren dat er nu met zorg gewerkt wordt aan onze genezing. En 

zolang we zwak zijn, moeten we nog maar niet opscheppen over hoe 

goed we het wel niet maken. Met zulke opschepperij bereik je alleen 

maar dat er geen genezing meer voor je in zou zitten, nooit meer.  
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(Preek 131,6) 

BOEKBESPREKING: 

 

Onderweg naar de drie klassieke 

bestemmingen voor pelgrims - Jeruzalem, 

Rome, Santiago- heeft Joop Smit steeds een 

dagboek bijgehouden. Aan de hand van zijn 

aantekeningen neemt hij de lezer mee op 

drie verschillend gekleurde tochten. De 

lezer krijgt een indruk hoe het is om elke 

dag in een andere omgeving op pad te gaan 

en wat er tijdens het wandelen in het hoofd 

van de pelgrim omgaat. Via zijn 

persoonlijke belevenissen komt Joop Smit 

geregeld uit bij meer algemene thema’s 

rond geloof en spiritualiteit Door al; lezend 

met hem mee te wandelen deelt de lezer in 

de boeiende ervaring van de pelgrimage.  

Joop Smit was docent bijbelwetenschap. Sinds zijn pensionering 

bewandelt hij regelmatig pelgrimswegen.  

Februari 2009, ISBN 978 90 211 4228 9 ca 200 blz €18,50 

 

Joop Smit is augustijn, en we zijn hem bij lezingen binnen de FAN 

ook al regelmatig tegengekomen, vandaar dat we het fijn vonden de 

lezers van Open Vensters van dit boek op de hoogte te kunnen 

brengen. De redactie.  

 

We brengen ook deze Open Vensters weer de vernieuwde vertaling 

van de Belijdenissen onder uw aandacht. Op zaterdag 25 april wordt 

het eerste exemplaar feestelijk aangeboden aan pater prior generaal 

Robert Prevost OSA en aan pater provinciaal Paul Clement OSA. In 

de zomer van 1996 is Wim Sleddens OSA begonnen met het 

integraal vertalen van de Belijdenissen als handreiking aan de 

mensen rondom hem die wel erg veel moeite met de bestaande 
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vertalingen hadden. Maar het integraal vertalen werd al snel meer en 

meer toch een volledige vertaling. Bij zijn afscheid in de parochie 

Lindenholt in 2000 zei hij “ik heb nog wat uit te werken met 

Augustinus”.  Dat bleek want hij werd het jaar later benoemd als 

Generaal Asistent in Rome. Maar ook de Belijdenissen bleven hem 

trekken. En het werken hieraan gaf hem en ons, getuige de 

verschillende lezingen van hem over de Belijdenissen, al veel 

vreugde. En nu is dan het moment gekomen, dat hij zijn vertaling ‘uit 

handen kan geven’ en we ons allemaal kunnen verdiepen in zijn 

vertaling van de Belijdenissen. Hij hoeft dan geen antwoord meer te 

geven op de vraag: wanneer komt jouw vertaling uit?  Wel op de 

vraag wat ga je nu vertalen........... Meer informatie over 25 april 

vindt u bij de studiedag van het Augustijns Instituut.  

Bettineke van der Werf 

 

AURELIUS AUGUSTINUS, BELIJDENISSEN 
Confessiones. Vertaling Wim Sleddens 

 

In de Belijdenissen - dat getuigt van diep 

inzicht en grote, literaire kwaliteit - schrijft 

Augustinus in grote openheid over zijn 

persoonlijke geloofsgeschiedenis. Hij laat 

zich kennen als een zoekende mens en 

gelovige. Hij roept zijn lezers op om zich te 

bezinnen op fundamentele waarden van de 

christelijke traditie. 

Wanneer Auqustinus zijn Belijdenissen 

schrijft, leest bij als het ware zijn eigen 

leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is 

meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is 

en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te, 

scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit 

het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen 

en van zijn eigen antwoord daarop. Daarom vragen de Belijdenissen 
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er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en 

je eigen leven wilt leren zien in dal licht van God. Anders zou je 

Augustinus verkeerd begrijpen. 

In de twintigste eeuw is het werk minstens vijfmaal in het 

Nederlands vertaald en in minstens 21 uitgaven aangeboden. Toch 

werd na bijna een halve eeuw de tijd rijp bevonden voor een volledig 

nieuwe Nederlandse vertaling. Wim Sleddens heeft met veel zorg het 

vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en 

eenvoudig Nederlands kunnen omzetten. 

Wim Sleddens (1934) is augustijn. Hij heeft gewerkt bij de 

oecumene, in het pastoraat, en in het bestuur en het generalaat van de 

Orde van de Augustijnen.  

ISBN 978 90 5573 915 8, Omvang 352 pp. Prijs € 39,90  

Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint. Verschijnt in de reeks 

Augustinus werken, verschijningsdatum: 25 april 2009 

 

FAMILIA-GROEPEN 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Voor de groep Familia Augustiniana Boskapel zijn het roerige 

maanden geweest. Zo vierden we het 10-jarig bestaan van onze 

groep; een maand later dan was 

gepland  i.v.m. het overlijden 

van Mario van den Berg, die 

velen van ons  jarenlang als 

rector van de Boskapel hebben  

meegemaakt. Het werd daarom 

op die bewuste avond in 

december geen feestje bouwen, 

maar mee condoleance-

enveloppen schrijven. Het was 

een indrukwekkende uitvaart 

van deze markante en 

charismatische augustijn. 
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Ondanks dat we Mario niet veel meer zagen wordt er met hem wel 

weer een periode afgesloten. Maar wat in het vat zit verzuurd niet en 

hebben we in januari dus toch alsnog stilgestaan bij het feit dat  Joost 

10 jaar geleden een aantal 

mensen een brief heeft gestuurd  

met 'Als  

ik het goed heb, ben jij  een van 

die Boskapellers die 

geïnteresseerd is in Augustinus 

en de Augustijnse spiritualiteit 

en wil ik graag bekijken of we 

tot een augustijnse lekengroep 

kunnen komen'.  Had hij het 

duidelijk niet slecht geschoten, 

want 4 mensen die een brief 

ontvingen zitten nu nog steeds 

in onze familia-groep: de mensen van het eerste uur!  Het werd 

alsnog een gezellig feestje samen met de paters van het convent. (zie 

foto's).   

Na 10 jaar zijn helaas 3 leden van de groep overleden: Lucie 

Bongers, Jeroen Notenboom en  Hetty Fliervoet. Anderen zagen we 

na verloop van tijd weer gaan, omdat ze verhuisden of  omdat het 

Familia-idee niet geheel aan hun verwachtingen voldeed, maar 

hebben we de laatste 5 jaar zeker meer stabiliteit in de groep 

gekregen.  Het patroon (de invulling) van de avonden is duidelijk en 

werd dan ook als zodanig gecontinueerd. Wel hebben we 3 jaar 

geleden nog ingevoerd dat we de avonden starten met een 

gezamenlijke maaltijd. Terugkijkend ervaren we dat we alle 15 leden 

erg verschillend zijn , zowel w.b. karakter als  opvattingen, maar dat 

we o.a. door (teksten van) Augustinus we onze grenzen naar elkaar 

toe verleggen en elkaar leren te verdragen en te waarderen ieder om 

zijn bijzondere eigenschappen en kwaliteiten.  

Tussen de maandelijkse familia-bijeenkomsten door zagen we elkaar 

zeer frequent, omdat velen van ons zijn of haar bijdrage leveren aan 
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het Augustijns Centrum de Boskapel als koster, voorganger, 

coördinator van lezingen, als lector, als gastheer of -vrouw en 

natuurlijk Joost als pastor. Zo konden we ook tussendoor veel lief en 

leed met elkaar delen.  

Maar het convent is onlangs gesloten en zullen we de augustijnen 

zeker missen, maar gelukkig blijft Joost nog wel in Nijmegen wonen 

en als pastor verbonden aan de Boskapel. De Boskapel wordt 

verkocht, maar gelukkig kunnen we er als 'Boskapelgemeenschap' de 

ruimte wel blijven gebruiken voor onze vieringen en ons samen-

komen.  Dus duisternis en lichtpuntjes wisselen elkaar af.  

De lezer zal dan misschien nu denken 'dan verandert er toch eigenlijk 

niet zoveel', maar zo eenvoudig ligt dat niet en dat realiseren we ons 

maar al te goed. We beseffen dat er gehele andere tijden zullen 

komen en dat we verder moeten, maar vooral ook verder wíllen. 

Gelukkig hebben we enkele voorbeelden van zelfstandige 

geloofsgemeenschappen  waaraan we ons kunnen spiegelen. En ook 

wat dit betreft houden we ons graag vast aan woorden van 

Augustinus, die zegt: 'verder trekken, dat betekent vooruitgaan 

maken, anders versta je het misschien verkeerd en ga je langzamer 

lopen. Wil je bereiken wat je niet bent, wees dan ontevreden met wat 

je nu bent. Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan. 

Zodra je zegt 'het is genoeg', ga je ten onder. Doe er steeds iets bij, 

trek steeds verder, maak steeds vooruitgang!'. 

Kijkend naar de toekomst wil onze familia-groep dan ook een actieve 

bijdrage leveren om de Augustijnse spiritualiteit binnen de 

Boskapelgemeenschap te behouden. De eerste ideeën zijn hiervoor al 

ontwikkeld en worden aan het Boskapelbestuur voorgelegd.  

Met elkaar hopen we te bereiken dat we als Boskapelgemeenschap 

door kunnen gaan en onze  Augustijnse identiteit kunnen behouden, 

ondanks dat de Augustijnen zelf zich steeds meer terugtrekken.   

Annemieke Pacilly  

 

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
We zijn alweer een eindje in het nieuwe jaar, de tijd gaat snel. 
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Met onze familia Lindenholt zijn we in januari niet bij elkaar 

gekomen; dit omdat er wat mensen niet konden komen en ook 

vanwege het slechte weer op 5 januari. 

Het is tegenwoordig zo, dat als er enkele mensen niet kunnen onze 

groep erg klein wordt. Dat is jammer en we hopen dat we de 

komende tijd nog mensen enthousiast kunnen krijgen. Afgelopen keer 

in februari is Mala erbij geweest en ze was zeer 

welkom. 

We zijn begin van dit jaar begonnen met het boek 

Over de Drie-eenheid. Dit is zeker niet het 

gemakkelijkste boek van Augustinus en we zien 

wel hoever we komen. We zijn met de inleiding 

begonnen en pas in februari begonnen we met 

boek een. Iedereen leest van tevoren thuis al een 

stuk. Maar samen lezen we 's avonds als we bij 

elkaar zijn het gedeelte nog eens. Het is niet zo dat 

je dan meteen weet wat Augustinus bedoelt. Heel opvallend is dat 

Augustinus sommige gedeelten meerdere keren laat terugkomen, 

telkens iets anders geformuleerd. In het eerste hoofdstuk lezen we 

hoe verschillende categorieën van mensen denken over de Triniteit. 

Dan is het goed dat je zo'n tekst samen leest, zodat het wat beter te 

begrijpen is.  

Het is jammer dat wij het dit jaar regelmatig zonder begeleiding 

moeten doen, omdat Wim vaak verhinderd is. Maar we doen ons best 

en het blijft boeiend om er met elkaar over te praten en zo weer een 

stukje verder te komen. 

Op de donderdagmorgen om kwart voor acht komen wij met een 

groep bij elkaar om het "morgengebed" te bidden. Samen bidden, een 

tekst lezen, daarover mediteren, voorbeden en een lied als afsluiting. 

Dit duurt een half uur, om de beurt bereiden we de morgen voor. 

Daarna drinken we samen een kopje koffie of thee en gaat ieder weer 

naar huis. Afgelopen november "vierden" we dat we dit al twaalf en 

een half jaar samen zo doen. Het is een redelijk constante groep van 

10 mensen. Het is prettig een keer in de week zo de dag te beginnen. 
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 Zo gaan we  weer verder en worden we geïnspireerd door 

Augustinus.  

 Jacqueline Dietvorst- van den Broek. 

 

LEESGROEP HEEMSTEDE Vanuit Mariënheuvel 

Dit seizoen hebben onze bijeenkomsten een iets andere invulling 

gekregen. Voor de pauze houdt Paul van Geest, onze leidsman, een 

inleiding over een van Augustinus’ geschriften, dit seizoen 

voornamelijk preken, die we vooraf hebben bestudeerd. Daarna gaan 

we in groepjes uiteen om er in klein verband over door te praten en te 

proberen met elkaar een antwoord te vinden op een door Paul 

geformuleerde vraag. We eindigen dan weer plenair en delen de in de 

groepjes overgebleven vragen en gevonden antwoorden met elkaar.  

Tijdens een die bijeenkomsten hebben we kort het boek Belijdenissen 

nabesproken, ons studie-onderwerp van het vorige seizoen.  

In boek 10 beschrijft hij dat hij God liefheeft, maar voegt daaraan de 

vraag toe wie of wat hij liefheeft als hij zegt dat hij God liefheeft. Hij 

weet het niet. We kennen God niet. Hij beschrijft vervolgens wat God 

allemaal niet is. Alles wat geschapen is en waarvoor wij dus woorden 

hebben, is God niet, het is tot God te herleiden. God is niet iets in tijd 

en ruimte en onze woorden, waarmee wij de tijdruimtelijke wereld 

ordenen, zijn niet toereikend.  

Aan dit gegeven koppelde Paul de discussievraag voor de groepjes: 

kun je stellen, kun je ervan overtuigd zijn, dat je God lief hebt, 

zonder dat je weet wat God is, dus zonder dat je weet wie of wat je 

lief hebt? Kan dat nu, als christen in deze tijd?  

Ik heb voor u wat reacties uit de groepjes genoteerd: 

-We zien het meer als een verlangen dan als een stelling. We 

verlangen ernaar Hem lief te hebben en door Hem liefgehad te 

worden.  

-We kennen God niet, nee, maar kennen we onszelf, onze partner en 

kinderen wel? Kennen we die echt, in woorden te vatten? Wij zouden 

dat niet stellig durven beweren. Toch durven we best te zeggen dat 

we ons kind, onze partner of medebroeder en –zuster liefhebben. 
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Waarom zouden we dan God eerst moeten kennen voordat je kunt 

stellen, dat je Hem/ Haar lief hebt?  

-Je komt er nooit uit; je moet uitkijken om God en de liefde niet dood 

te praten. Het gaat meer om het ervaren en de beleving. Ieder van ons 

heeft wel eens een wonderlijke, niet beredeneerbare, ervaring gehad. 

Je voelde je (aan)geraakt. Door wie of wat? Je weet het niet, maar dat 

wist de beleving niet weg, integendeel. 

-Iets wat je totaal niet kent, kun je niet liefhebben. Iets wat je niet 

totaal kent, kun je wel liefhebben, zo vatte tenslotte een van de 

groepjes het gesprek samen.  

 

Ja, we worden flink aan het denken gezet met elkaar. Soms kraken 

onze luie hersens zo, dat de geluidsinstallatie spontaan gaat 

meekraken. We doen het nu zonder, zonder geluidsinstallatie wel te 

verstaan. Die hersens moeten nog een tijdje mee, ook al voor de 

Augustinusavonden, waarvan er hopelijk nog vele volgen. 

Carla Smit  

 

WERKHOVEN De Werkhofgemeenschap in Werkhoven. 

Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend, dat ik aansluit op de bijdrage 

van Hedy de Groot  in de Open Vensters van december 2008.  

Omdat we – in onze leesgroep -  met de artikelen  uit het boek “Goed 

Onderwijs, Christendom voor beginners”, van Augustinus toch wel 

iets te gemakkelijk aan het stoeien waren, heeft onze begeleider 

Charles Steur ons nu een moeilijker artikel aangereikt. Over een paar 

weken gaan we daar onze tanden in zetten. Het komt uit het boek:  

“Plotinus, Enneaden.  Vertaald door Rein Ferwerda.En het gaat “over 

het ene en wat daaruit voortkomt”. Dat lijkt me echt Augustinus!  

In onze gemeenschap komen we iedere zondag bij elkaar.  Meestal 

gaat er dan een pater of dominee voor. Onder die dominee’s zitten 

verschillende vrouwen. We hebben dus vrouwelijke voorgangers. 

Maar omdat deze nog steeds niet uit de katholieke traditie kunnen 

komen, hebben wij deze winter een hele discussie gehad over de 

vrouw in het ambt. Boeiend hoor.!  We zijn er nog lang niet uit . We 
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zouden het zo graag willen. Er zijn toch inspirerende RK pastorale 

werksters, die we graag een plaatsje willen geven, die we graag 

zouden willen laten voorgaan in een dienst van Woord en Tafel.!! 

Maar er moeten zoveel hobbels genomen worden……. 

Wat we wél doen , zo’n vijf keer per jaar, is een “Zondag Morgen 

Anders” viering. Vanuit de Werkhofgemeenschap bereiden drie, vier 

mensen een viering voor. De voorbereidersgroep bepaalt zelf een 

thema, zoekt daar liederen, teksten bij, die ook uit een heel andere 

traditie, uit andere bronnen van inspiratie,  kunnen komen, en stellen 

met al die bijdragen een mooie viering samen. Het is indrukwekkend, 

hoe rijk vele mensen eigenlijk zijn en wat er op deze manier aan het 

licht  kan komen. We hebben zo’n zondagmorgen geen 

eucharistieviering of avondmaal,  maar delen in de rijkdom van vele 

godsdiensten , die in mensen onder ons beleefd worden.    

  Josephine Boevé – van Doorn 

 

De Nederlandse Augustijnen 

Op 30 januari 2009 heeft provinciaal Paul Clement OSA de 

handtekening kunnen zetten onder de oplevering/overdracht van het 

vernieuwde klooster Mariënhage in Eindhoven. Gezien het feit dat het 

verbouwingsproject al in 2005 begonnen was, is iedereen erg blij dat 

er nu een einde aan de verbouwing is gekomen.  De verhuizing van de 

‘uithuizige’ bewoners begon op 9 februari. De laatste twee nieuwe 

bewoners worden half april verwacht. De feestelijke (her)opening van 

Mariënhage staat gepland op 13 mei 2009.  

 

 

VAN HET BESTUUR FAN 

De afgelopen tijd hebben wij ons vooral 

beziggehouden met de voorbereiding van de 

ontmoetingsdag van 21 maart en met de 

algemene ledenvergadering. Het verschijnen 

van deze Open Vensters zal nagenoeg 

samenvallen met die ontmoetingsdag. Hierover 
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is dus nog niets te  rapporteren. Zoals u in de uitnodiging kon lezen, 

hebben wij deze keer twee leden van de Dominicaanse 

lekenbeweging, t.w. Gerard van Etten en Jan van Hooydonk bereid 

gevonden ons iets te vertellen over hun spiritualiteit en beleving. 

Verder hebben wij, dit jaar voor het eerst, een jaarverslag opgesteld. 

Dit werd met de vergaderstukken meegestuurd en zal op de ALV op 

21 maart aan de orde komen. 

Met hulp van Bettineke v.d. Werf is het adressenboekje 

geactualiseerd. Hierin staan de adressen van de familialeden en 

allerlei andere (augustijnse) adressen. Wij zullen dit boekje op 21 

maart uitdelen. Leden die niet aanwezig zijn krijgen het thuisgestuurd. 

namens het bestuur, Hedy de Groot 

✸         www.familiaaugustiniana.nl      ✸ 

 

Aan de abonnees van Open Vensters: 
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2009 ad € 10 svp overmaken,  

op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond onder vermelding 

van ‘abonnement Open Vensters 2009’. 

Penningmeester FAN 

 

Wilt u er svp aan denken de contributie voor 2009 ad € 45,= over te 

maken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond?  

Op de algemene ledenvergadering van 1 november jl is afgesproken 

dat, wanneer € 45 een bezwaar is, een lager bedrag mogelijk is. Ook 

een hoger bedrag is van harte welkom. 

( zie ook nummer 29 van Open Vensters) 

 

VERDER NIEUWS  
Een tweedelige miniserie op tv over 

Augustinus!  

De film wordt opgenomen in 

Tunesië en zou in maart klaar 

moeten zijn. Acteurs : Franco Nero 
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als de oude Augustinus, Alessandro Preziosi als de jonge Augustinus, 

Monica Guerritore als moeder Monnica en Andrea Giordana is 

Ambrosius. Bijrollen voor Johannes Brandup als Valerius, Vincent 

Riotta als Macrobius.   

Bron : http://www.osanet.org/news/default.asp?IDNews=571  

 

 

 

http://www.osanet.org/news/default.asp?IDNews=571
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STUDIEDAGEN 
Zaterdag 25 april 2009 Augustijns Instituut Eindhoven 

Lezen met het hart 

10.00 uur  aankomst en ontvangst met koffie of thee  

10.30 uur  opening door dr. Joop Smit OSA, voorzitter van het 

Augustijns Instituut  

10.45 uur  lezing door prof. dr. Ineke Sluiter, Univ. van Leiden: 

Spiegelen, echoën en aanvaarden: de bekeringen van 

Augustinus. 11.45 uur pauze  

12.00 uur  presentatie met dia's door dr. Harry Tummers, 

Radbouduniversiteit. Nijmegen: Het augustinuspaneel 

in het Stefanusklooster te Jeruzalem  

13.00 uur  eenvoudige lunch (wordt aangeboden)  

14.00 uur  lezing door drs. Wim Sleddens OSA : "Mijn nek 

gebogen over uw woord": Augustinus over lezen.  

14.45 uur  koffie, thee  

15.00 uur  boekpresentatie door Joop Smit OSA en overhandiging 

van de eerste exemplaren aan de prior-generaal van de 

Orde der Augustijnen in Rome, Robert Prevost OSA 

aan de prior-provinciaal in Nederland, Paul Clement 

OSA.  

15.45 uur  borrel     16.30 uur  afsluiting  

Kosten Aan inschrijving en deelname zijn voor augustijnen geen 

kosten verbonden. Aanmelding: schriftelijke aanmelding vóór 18 april 

zie formulier of per email aan: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl  

en door overmaking van € 12,50 deelnamekosten per persoon op 

Postbank 265392 tnv Augustijns Instituut Utrecht, ovv 

Ontmoetingsdag 2009 De dag wordt aangeboden aan alle 

geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit.  

 

Zaterdag 19 september 2009 : Augustinusdag AHI Leuven 

Thema : Augustinus de predikant  

../contact/contact_formulier.html
mailto:hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
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Drie sprekers zullen gestalte geven aan dit thema: Prof. dr. G. 

Partoens, drs. J. van Neer, ds. M. Smalbrugge. De lezingen worden 

gebundeld en zijn aan het einde van de dag verkrijgbaar.  
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Najaar 2009 Augustijnse Beweging  
Bijeenkomst participanten van de Augustijnse Beweging 

De datum is nog niet bekend 

 

TERUGKIJKEN 
 

Afscheid van het 

convent in Nijmegen, 

woensdag 21 januari 

2009.  
Bob Bodaar voerde ons 

in een boeiende lezing 

door de geschiedenis 

van de augustijnen met 

Nijmegen. Een 

markante rode lijn door 

het verhaal was dat de 

augustijnen soms na wat 

langere afwezigheid 

(een eeuw of zo) 

toch telkens weer 

terugkwamen in 

Nijmegen. ....... 

De tekst van de 

lezing is 

uitgegeven in een 

boekje en is nog 

via Bob Bodaar 

verkrijgbaar.   

 

Na de 

eucharistieviering 

was er nog een 

gezellig 
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samenzijn en hoorden we nog veel verhalen. Ook de vele foto’s uit 

lang en minder lang vervlogen tijden vonden aandachtige 

toeschouwers!  

 

De middag werd besloten 

met maaltijd in Italiaanse 

sfeer, waarna iedereen 

weer huiswaarts keerde.  

 

In het convent werden in 

de dagen hierna 

verhuisdozen 

verzendklaar gemaakt....... 

Bettineke vd Werf 

 

 

 

AUGUSTIJNSE BEWEGING  
 

ALS JE VAST ... 

is de titel van de vierde brochure van de 

Augustijnse Beweging, die met de reeks 

"Augustinus aan het woord" ertoe wil 

bijdragen dat zijn gedachten toegankelijker 

worden voor een breed publiek. Aanbevolen!  

Tip: U kunt exemplaren voor u zelf of voor 

mensen aan wie u er een wil geven bestellen 

bij Bob Bodaar. U kunt hem al wel lezen via de 

site van de Augustijnse beweging.  

 

AUGUSTIJNSE KAARTEN 
Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van  Maria Rosa 

Guerrini OSA zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt.  

Er zijn momenteel 6 serie’s.  
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De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de kaarten uit de D serie 

dragen algemene teksten. De V serie gaat over vriendschap en de R 

serie bestaat uit rouwteksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen 

kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij:  

Jan van Swam en Bettineke van der Werf 

 

AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag een lezing uit het  

Augustijns Brevier.  

 

Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst kunt u 

dagelijksterecht bij Augustine Day by Day 

http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/ 

 

Augustinus en Miniaturen 

Op www.christusrex.org/www2/berry/index.html vindt u ook 

miniaturen van Augustinus.  

 

Augustijnen en cijfers  
De provincie van de augustijnen in Nederland telde op 1 januari 2009: 

48 (gemiddeld 78,71 jr oud) in ons land wonende en 17 (gemiddeld 

75,64 jr. oud) in het buitenland wonende medebroeders. Verdeeld 

over leeftijdscategorieën: 

 

 In buiten  In buiten 

60-64: 2 (1) 80-84: 13 (2) 

65-69: 8 (1) 85-89: 9 (1) 

70-74: 6 (5) 90-94: 2 

75-79: 7  95-99: 1 

 

Onze 4 zusters zijn gemiddeld 87,75 jaar oud. 

 

Het vicariaat Bolivia omvat 14 eeuwig geprofesten - 9 tijdelijk 

geprofesten - 1 novice en 13 postulanten.  
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Voor Papua zijn de cijfers: 29 eeuwig geprofesten 14 tijdelijk 

geprofesten - 9 novicen en 7 postulanten 
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS  

@ 
Familia Augustiniana  :www.familiaaugustiniana.nl 

Augustijnen algemeen       :www.osanet.org 

Augustijnen Nederland :www.augustijnen.nl 

Augustijns Instituut nl :www.augustijnsinstituut.nl 

NGO     :www.osainternational.org 

 Augustijns Instituut be      :www.augustiniana.net 

 Augustijnse beweging       :www.augustijnsebeweging.nlSt  

Augustine Day by day       :www.artsci.villanova.edu/ 

    dsteelman/augustine/ 

 

 

VIERINGEN: 
 

Zondag 10.00 u 

oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 

 

Donderdag 7.45 u  

Morgengebed Lindenholt 

 

 

AUGUSTIJNSE AGENDA: 
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Zaterdag  

21 maart 2009  

Ontmoetingsdag Familia 

Augustiniana Nederland Boskapel  

Zaterdag  

25 april 2009  

Ontmoetingsdag belangstellenden 

Augustinus AI Eindhoven 

28 augustus Augustinusfeest 

Zaterdag  

19 september 2009  

Augustinusdag AHI Leuven 

Zaterdag 31 oktober 

2009  

Ontmoetingsdag Familia 

Augustiniana Nederland 

 


