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één van de tentoongestelde boeken op 25 april 2009 

 

 

Inleiding: 

Voor u ligt het vijfendertigste nummer van Open Vensters. De 

foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 

rondzendbrief op site van de FAN. Het is weer vakantietijd, dus 

wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 

tegenkomt, maakt u ons erg blij met een foto hiervan! Voor de 

redactie is er goed nieuws. We zijn erg blij dat na de vakantie 

Margrit Dethmers de redactie van Open Vensters komt versterken! 

Wij wensen u een fijne vakantie en veel genoegen bij het lezen van 

de rondzendbrief. 

 

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.  
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AUGUSTINUS ZEGT .. 
 

Het geheugen van de mens  

is een grote kracht, mijn God,  

buitengewoon groot.  

Het is een weidse onbegrensde ruimte.  

Wie is er ooit helemaal in doorgedrongen?  

Het is een vermogen van mijn geest en het hoort bij mij,  

maar zelf vat ik niet wat ik allemaal ben.  

Ja, onze geest is gewoon te beperkt om zichzelf te begrijpen.  

En wat hij van zichzelf niet vat, waar is dat?  

Ergens buiten hemzelf, en niet in hem?  

En waarom vat hij het niet?  

Ik voel diepe verwondering in me opkomen, ik sta paf.  

En dan trekken mensen eropuit  

om hoge bergen te bewonderen,  

de machtige golven van de zee,  

de rivieren met hun brede stromen,  

de wijde oceaan,  

de banen van de sterren.  

Ze gaan bij zichzelf weg en hebben er geen vraag bij  

dat ik dit alles niet met mijn ogen zag,  

terwijl ik het opnoemde.  

Toch zou ik het niet kunnen zeggen  

als ik de bergen, de golven, de rivieren en de sterren –  

die ik heb gezien - en de oceaan –  

waarvan ik het bestaan heb aangenomen –  

niet binnen in mij zag, in mijn geheugen,  

even ontzagwekkend als buiten.  

Toch heb ik ze niet naar binnen gebracht, 

 toen ik ze met mijn ogen zag.  

Ze zijn ook niet zelf binnen in mij, maar beelden ervan.  

En van elke indruk weet ik via welk zintuig hij bij mij binnengekomen 

is. […] Wie kan deze diepte peilen? Wie zal dit ooit begrijpen? 

 (Belijdenissen, boek 10,15) 
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BOEKBESPREKING:  
De weg komt naar u toe 

De weg komt naar u toe - is dat geen ontspannen 

idee tijdens de vakantie? Voor wie moeite heeft 

om routekaarten te bestuderen, voor wie 

regelmatig een richtingbord te laat ontwaart of 

van wie het navigatieapparaat het laat afweten. 

Wie raakt er onderweg nooit eens de weg kwijt?  

De vakantietijd schept dikwijls ook ruimte aan 

wie anderszins het spoor bijster is. Zulke mensen 

maken een pas op de plaats voor nieuwe 

oriëntatie in het bestaan: op zoek naar nieuwe 

balans tussen werk en persoonlijk leven, naar 

evenwicht voor lichaam en geest, naar harmonie 

in geestelijke waarden en materiële zaken. Komt ook bij die vragen 

de weg naar je toe? Vele vakantiegangers bezoeken onderweg nietige 

kerkjes, imposante kathedralen, oude abdijen of een nieuw kapelletje. 

Ze zijn vol bewondering voor wat in steen en glas aan geloofscultuur 

is uitgedrukt. Menigeen bezoekt in den vreemde wel eens een viering 

vanwege orgelspel, koorzang of voor sfeervolle liturgie. Maar of je 

in een kerk vol galm ook wat meekrijgt van bijbellezing of preek in 

een vreemde taal? Komt ook dan de weg naar u toe? 

Voor de komende vakantieweken attenderen we u daarom graag op 

de bundel De weg komt naar u toe - preken over teksten uit het 

Johannesevangelie. Neem eens een boek vol preken van de 

beroemde kerkvader Augustinus (354-430) in uw bagage mee! 

Tijdens de zomerzondagen van 2009 staat in vele kerken het 

evangelie volgens Johannes centraal tijdens schriftlezing en 

verkondiging. Misschien is dan een sprankelende preek van 

Augustinus in verstaanbaar Nederlands een goed alternatief.  

Bron: site Augustijns Instituut 

De weg komt naar u toe  
Het boek bevat de Nederlandse vertaling van 43 bewaarde preken 

over teksten uit het Johannesevangelie; van 35 preken is die 

vertaling voor het eerst verschenen in 2007 in deze uitgave. 

Vincent Hunink,  Hans van Reisen,  Aurelius Augustinus (354-430), 

 Joke Gehlen-Springorum,  Annemarie Six-Wienen ,  

ISBN 9789055737673, prijs  €34,90 pagina’s 384  

http://www.damon.nl/auteur.php?usrid=12451623954a37ab9b5d5ce&f=&sub=&item=&id=103
http://www.damon.nl/auteur.php?usrid=12451623954a37ab9b5d5ce&f=&sub=&item=&id=235
http://www.damon.nl/auteur.php?usrid=12451623954a37ab9b5d5ce&f=&sub=&item=&id=455
http://www.damon.nl/auteur.php?usrid=12451623954a37ab9b5d5ce&f=&sub=&item=&id=633
http://www.damon.nl/auteur.php?usrid=12451623954a37ab9b5d5ce&f=&sub=&item=&id=634
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FAMILIA-GROEPEN 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  

Bezinningsdag in Nijmegen.      

Bezinning rond Augustinus, in het nieuwe huis van Joost Koopmans  

Op zaterdag 13 juni, was de Boskapel familia - verzameld in de 

Catharinahof , de nieuwe woonplek van 'onze augustijn' Joost , niet 

al te ver van de Boskapel , waar Joost nog steeds vaste voorganger is.  

 Wij mediteerden over het Tolle Lege moment van Augustinus  - in 

de tuin in Milaan - -voorgelezen uit de Belijdenissen - en  verbonden 

die met onze eigen leefsituatie - 

Ons eigen zoekend geloof, - ons kiezen, onze dilemma's - we 

konden  uitwisselen - samen zwijgen, samen zingen …… 

 Een nieuwe plek; maar toch vertrouwd -  een  mooie kapel , waar 

we als groep in een goede  setting konden bijeen zijn, lag vlak bij de 

kamer van Joost. 

We verwonderden ons opnieuw over Augustinus'  - emotionaliteit ,  

zijn tranen en kwetsbaarheid die hij zo onbevangen beschrijft in deze 

passage. We deelden, en wisselden uit, leerden met onderlinge 

verschillen omgaan  - daardoor was er opnieuw verdieping van onze 

familia- band. 

   Joep Beliën 

 
FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Op de vraag hoe lang we al bij elkaar komen wist niemand het 

antwoord. Ja, we wisten wel dat we in 1997 naar het congres ‘de 

Augustijnen op naar het derde millennium’ geweest waren en ook dat 

we toen al, zij het nog niet zo erg frequent, al wel bij elkaar kwamen 

in Lindenholt. En dat we toen ook nog in breder verband bij elkaar 

kwamen in de zaal van de Boskapel aan de Graafseweg.  

Oude agenda’s gaven het antwoord. De eerste keer was op 8 februari 

1997. Enig rekenwerk vertelde ons toen ook meteen dat we dan in 

augustus van dit jaar 12 ½ jaar bij elkaar kwamen! 

In augustus gaan we dat ook een beetje vieren. Na de viering van het 

Augustinusfeest in de parochie op zondag 30 augustus, die om 10.00 

uur begint,, blijven we wat langer dan anders, en gaan we een 

(Engelse) film bekijken die de Orde gemaakt heeft bij het 1650e 
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geboortefeest van Augustinus. We zullen dan ‘bekende’ plaatsen in 

Italië maar ook in Nederland voorbij zien komen. Na de film zullen 

we een gezamenlijke lunch hebben. Iedereen die belangstelling heeft 

is natuurlijk van harte welkom. Het zou wel fijn zijn wanneer je  

even aangeeft bij iemand van de groep wanneer je er ook bij wilt zijn 

ivm de lunch.  

Bettineke van der Werf 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN 

Vrijdagavondwonder 

Zo'n tien keer per jaar en alweer ruim elf jaar lang blijf ik op 

vrijdagavond langer op mijn werk dan gebruikelijk. De Familia 

Augustiniana Eindhoven (FAE) komt namelijk altijd aan het einde 

van een werkweek bijeen, tussen zes en negen uur. 

Voor mij is dat niet altijd even handig. Een vaste vertaalgroep van 

het Augustijns Instituut komt eveneens op vrijdag bij elkaar. Na een 

dag besprekingen ter controle en redactie van een nieuwe vertaling 

ben ik wel eens moe en voel dan weinig energie voor het vervolg van 

de dag. Toch is het nog nooit bij me opgekomen om mij af te 

melden. Vraag me niet hoe dat komt. 

Het komt in elk geval niet door de kwaliteit van het avondmaal, 

waarmee we de bijeenkomst starten: de 's morgens klaargemaakte 

boterhammen in mijn broodtrommel maken zeker op warme 

zomerdagen 's avonds al een wat verlepte indruk. De soep uit een 

pakje haalt het gewoonlijk niet bij de kwaliteit van de bouillon die ik 

regelmatig zelf thuis urenlang kan laten trekken. Het komt zeker ook 

niet door de kwaliteit van onze samenzang tijdens de afsluitende 

viering. De lofzang Gods klinkt al jarenlang onbedoeld meerstemmig 

doordat enkele leden in grote toewijding met parallelle kwarten of 

kwinten of met iets ertussenin de melodieën meezingen. We vormen 

geen concurrentie voor het koor in de augustijnenkerk, dat in de 

ruimte naast ons repeteert en onze samenkomst met flarden polyfonie 

weet te bekoren. 

Toch voltrekt zich voor mij elke keer weer op zo'n vrijdagavond een 

klein wonder: na afloop voel ik mij altijd energieker dan aan het 

begin, omdat het hart van de avond mij voedt en inspireert: we lezen 

en bespreken de laatste jaren preken van Augustinus. Als het kan 

minstens een uur. En ik ben daar best een beetje trots op.  
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Allereerst, om die tijd gereserveerd te houden. Het vereist een zekere 

waakzaamheid om op tijd te beginnen. Zo vaak zijn er allerhande 

berichten uit de orde en de familia afkomstig of van persoonlijke 

aard, die een tijdig begin kunnen verhinderen. En ook het einde staat 

soms onder druk vanwege een bus die gehaald moet worden of een 

redactievergadering elders in de stad. 

Vervolgens om met zulke verschillende mensen te lezen. Als 

theoloog werk ik overdag uitsluitend met letterkundigen. Maar op 

vrijdagavond omring ik mij ook met een jurist, een natuurkundige, 

een filosoof en mensen van andere mooie pluimages. Dat geeft de 

tekstlezing extra schwung: regelmatig laat ik mij bij Augustinus 

meeslepen door de schoonheid van een godgeleerde bespiegeling, 

een fraaie beeldspraak of een correct moreel uitgangspunt. Maar de 

literaire schoonheid voor de een, blijkt lang niet altijd logisch voor 

de ander. En wat voor de een vanzelfsprekend is, kan voor een ander 

hoogst onduidelijk blijken. Die verscheidenheid in achtergrond en 

opleiding schenkt rondom de tekstlezing ook dikwijls ruimte voor 

verrassende ontmoetingen. 

Ten slotte om een zekere discipline die we met elkaar in acht nemen. 

Daarin zoeken we naar balans tussen voortgang in de lezing en 

diepgang van de bespreking. Dat is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Augustinus roept in zijn preken gemakkelijk tegenspraak op. 

Dat is natuurlijk interessant, maar voorkomen moet worden dat 

discussies steeds door dezelfde deelnemers worden aangezwengeld 

of dat door aandacht voor details de grote lijn verloren gaat. De een 

laat zich charmeren door een debat over drie regels; een ander vindt 

zo'n gang van zaken onbevredigend wanneer dat inhoudt dat het 

vervolg of de afloop van een preek een maandlang op zich laat 

wachten tot de volgende bijeenkomst.  

Is een preek korter dan 8 pagina's, dan lezen we de preek eerst om de 

beurt per alinea helemaal aan elkaar voor. Na een korte uitwisseling 

over de globale indrukken herhalen we dan de lezing per alinea voor 

een bespreking in detail. En dan maar kijken hoever we komen. 

Is een preek langer, dan starten we direct met het lezen en bespreken 

per alinea. Ook dan is het samenlezen en bespreken een verrijking, 

omdat het delen van elkaars bewondering voor Augustinus' preken en 

de verwondering erover vrijwel altijd extra glans geeft aan de inhoud 

en betekenis ervan. 

Hans van Reisen 
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De FAE bestond in 2008 uit de augustijnen Nico Beumers en Dolf 

van der Linden en verder uit Miekie van de Boogaard, Kees Bos, Bas 

van Dijk, Luc Habets, Ingrid van Neer - Bruggink, Piet van Rijn, 

Jaap Vogel, Jonas van de Wiel en Peter de Wind. 

Gelezen zijn Augustinus' sermones 51 (slot), 52, 53 en 54 uit Van 

aangezicht tot aangezicht. 

 

WERKHOVEN Laatste keer Augustinus leeskring onder leiding 

van Charles Steur 

Haast onopgemerkt zou het voorbijgaan, de laatste keer dat Charles 

Steur de Augustinus leeskring begeleidde. Afgelopen 19 mei was het 

zover. De laatste keer van de laatste keer. Altijd al hielden we in mei 

op, de laatste maand voor de zomervakantie. Voor ons als 

deelnemers een 

vreemde 

gewaarwording: 

het jaar was nog 

maar net 

begonnen en 

dan vond 

Charles dat het 

al 

zomervakantie 

was. Maar: in 

september gingen we weer verder. Helaas, niet dit jaar. 

De Augustinus leeskring (ALK) is één van de meest duidelijke 

Augustiniale bezigheden van de WHG. Naast de FAN natuurlijk, en 

onze lieve en stevige OSA voorgangers, maar verder geloof ik dat 

voor de meerderheid van de leden Augustinus meer een mooi woord 

is dan feitelijke inhoud. Zo niet voor Charles, en voor enkele van 

onze meest doorgewinterde deelnemers. Voor hem en hen kennen de 

Belijdenissen geen geheimen en het gedachtegoed kan met groot 

gemak in een breed kader worden geplaatst. Dat is een warm bed 

voor sommige andere deelnemers, zoals ik, voor wie zowel het 

denken, maar vooral ook het schrijven van Augustinus zich 

regelmatig als grote raadsels presenteren. 

Gelukkig hebben de deelnemers van de ALK slechts een enkel 

woord van Augustinus nodig om een wereld aan eigen gedachten en 

associaties te openen. Als ik aan de afgelopen jaren denk en de 
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verhouding Augustinus – deelnemers in tijd uitmeet, dan delft 

Augustinus zeker het onderspit. Maar dat is nu juist zo mooi, wat er 

op zo’n avond gebeurt: beelden, ervaringen, woorden, geheimen, 

onthullingen: het buitelt over elkaar heen. Een avontuur in 

spiritualiteit. 

De leeskring kenmerkte zich als een prachtige balans tussen sprekers 

en luisteraars, maar vooral ook tussen Charles en de aanwezigen. 

Charles had de lijnen uitgestippeld, als het ware het doel en de weg 

er naar toe. De deelnemers pogen steeds weer allerlei zijwegen in te 

slaan, waarvan niemand, ook zijzelf niet, weten of het pad ooit weer 

op de hoofdweg zal terugkomen. Bij al te grote afdwalingen wist 

Charles altijd met zachte hand, maar niets aan duidelijkheid 

overlaten, terug te voeren naar het doel van de avond. 

Een kleine 6 jaar heeft Charles de leeskringen geleid. Voor een luttel 

bedrag per deelnemer, er veel tijd instekend. Zowel qua inhoud als 

praktische zaken. Je kunt rustig zeggen dat het een altruïstische 

onderneming was, een hoger doel dienend. Dank je wel, Charles, om 

ons zo te bezielen. Waarom houdt Charles er overigens mee op? Is 

hij egoïstisch geworden? Nee, dat is niet het geval. We hadden het 

eigenlijk al kunnen weten, toen Charles voor het laatste seizoen 

Plotinus op het menu zette. Eén theorie is dat Charles op ketterse 

wijze begint af te dwalen, dat moeten we dan accepteren want dat is 

een ieder van ons gegund. Waarschijnlijker is het dat hij al zoveel 

van Augustinus weet dat hij aan een nieuwe uitdaging toe is. We 

wensen hem veel plezier met zijn volgende doel! 

De leeskring is nu verweesd en enigszins uit het veld geslagen. We 

zijn op zoek naar een nieuwe voorganger, het polsen is in volle gang. 

We hopen op succes.. en dan: wie deel wil nemen is gewaarschuwd: 

je krijgt er geen genoeg fan! 

Freek Boersma 
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VAN HET BESTUUR FAN  

De laatste ontmoetingsdag,  21 maart jl , was 

een gezellige, goed bezochte dag. Als 

gastsprekers waren uitgenodigd Gerard van 

Etten en Jan van Hooydonk, beiden lid van de 

Dominicaanse lekenbeweging. (voor een kort 

verslag zie elders in dit blad). 

Verder verwelkomde voorzitter Annemieke Pacilly de nieuwe 

aspirant FAN-leden uit Amsterdam, vertegenwoordigers van de 

Augustinuskerk  H.Drie-Eenheid. Wij zijn blij met hun toetreding en 

zullen de contacten verder vormgeven. Een aantal van u heeft reeds 

persoonlijk kennis gemaakt. 

’s Middags vond de halfjaarlijke Algemene Ledenvergadering plaats. 

Ook hier was sprake van een goede opkomst en er ontstond hier en 

daar een levendige discussie. 

Aan de orde kwamen de volgende punten: 

- Financiën – Het jaar kon, tot onze grote tevredenheid, worden 

afgesloten met een batig saldo. Verder zal, indien de cijfers 

het toelaten, een bedrag gereserveerd worden voor ‘goede 

doelen’. 

- Jaarverslag 2008 – Voor het eerst in haar bestaan heeft de 

FAN een jaarverslag uitgebracht. Leden hebben een 
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exemplaar ontvangen. Ook is de tekst te bekijken op onze 

website: www: familiaaugustiniana.nl. 

- Open Vensters – De redaktie zal de taakverdeling opnieuw 

bekijken. Verder wordt er een oproep gedaan voor een 3e 

redaktielid. 

Verder zijn foto’s, afgebeeld en niet afgebeeld in OV, op de 

website in kleur te bekijken. 

- Plannen voor de toekomst – Diverse leden zijn van mening 

dat de FAN zich meer zou moeten profileren. Hiertoe worden 

diverse mogelijkheden genoemd: de communicatie meer naar 

buiten richten, het laten circuleren van de ontmoetingsdagen, 

het verspreiden van kleine artikelen zoals kaarten, pennen, 

boekenleggers ed. 

Ook blijkt er behoefte aan vorming/cursussen. Voorgesteld 

wordt een kleine commissie samen te stellen die dit verder uit 

zal werken. Annemieke zal per e-mail een oproep doen aan 

alle FAN-leden. 

- Datum en plaats volgende bijeenkomst:  

31 oktober 2009 in Werkhoven. 

 

- 
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Als ingelast agendapunt brachten Jonas v.d. Wiel en Jan 

Martijn v.d. Werf de aanwezigen op de hoogte van hun 

speurtocht naar de mogelijkheden tot ondersteuning van 

projecten. Er is inmiddels een werkgroep gevormd, een 

raamwerk gemaakt en contactadressen verzameld. De 

doelstelling zal op augustijnse leest geschoeid zijn maar men 

wil geen kerkelijke instelling zijn. In verband met het 

aanvragen van subsidies is het nodig dat men een stichting 

opricht. Over de beste juridische vorm wordt nog nagedacht. 

 

Adresboekje – Het bestuur heeft, samen met Bettineke v.d. Werf, het 

adresboekje geactualiseerd. Hierin staan de adressen van de FAN-

leden plus allerlei andere ‘augustijnse’ adressen. Het boekje werd op 

de ontmoetingsdag uitgedeeld. Leden die niet aanwezig waren 

kregen het thuisgestuurd. Mocht u het niet ontvangen hebben, neemt 

u dan even contact op met het secretariaat: Hedy de Groot. 

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 2007 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) 
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TERUGKIJKEN 

Familia-dag maart 2009: Kennismaken met de 

Lekendominicanen    

  

In de Boskapel , was het op 21 maart ontmoetingsdag van de 

familia. Gerard van Etten, voorzitter van de Dominicaanse leken en  

communicatie man Jan van Hooijdonk gaven een overzicht van de 

organisatie -  de DLN  : Dominicaanse Lekenbeweging Nederland 

Zij gaven een presentatie  van de goed georganiseerde vereniging, 

waarin diverse  

projecten 

lopen: 

Zingeving, 

onderwijs, 

pastoraat en 

liturgie. Een 

belangrijk  

doel van de 

dominicaanse 

leken is: 

Sporen van 

God aan 

wijzen in de 

Tijd; 

Opvallend is de grote organisatie-graad van de DLN - Elk lid legt 

een heuse gelofte af bij toetreding tot de beweging, in aanwezigheid 

van de promotor. De DLN leden hebben een sterk besef dat zij de 

dominicaanse traditie in de toekomst zullen dragen: het traditionele 

religieuze orde leven verdwijnt!    

 De website www.lekendominicanen.nl  wil nadrukkelijk ook  het 

verkondigings-ideaal van de 'predikheren' in deze tijd  waarmaken. 

 Naar de gestalte van Dominicus werd gevraagd; over hem is niet  

zoveel  bekend als over Augustinus - We hebben geen vergelijkbare  

autobiografische teksten; wel zijn er  statuten van het gedachtengoed 

van Dominicus: De orde regel, uitspraken van de magister, en het 

directorium - Dominicus trad vooral op  in een tijd waarin de 

stadscultuur  zich sterk ontwikkelde -    
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In de discussie kwamen nog vragen aan de orde over de gelofte die 

Dominicaanse leken afleggen vergeleken met de meer collectieve 

gelofte die familialeden hebben afgelegd. 

De familia -bestuursleden hebben goed geluisterd  en kregen  veel 

ideeën aangereikt  om de familia als organisatie te versterken. 

 Joep Beliën 

 

Viering in de Boskapel 

 

 

25 april 2009 was de presentatie van de nieuwe vertaling van de 

Belijdenissen van Augustinus.  

De redactie van Open vensters is naar  Wim Sleddens gegaan met de 

volgende vragen: Wat heeft het vertalen jou gedaan / gebracht 

     Wat zou je ons ( de lezers) mee willen geven of  

     wat zou je ons (ook) willen laten vinden? 

U vindt de antwoorden onder:  

‘Nu het boek er is’ in de speciale bijlage over de presentatie van het 

boek. .  De redactie 
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VERDER NIEUWS 

 Afgelopen ledenvergadering hebben ondergetekenden een korte 

presentatie gegeven over de op te richten NGO. Hierin hebben we 

kort toegelicht hoe de stichting eruit komt te zien, en welke projecten 

op dit moment aangedragen zijn. 

We hebben gekozen voor een stichting met bestuur en een raad van 

toezicht. Het bestuur verzorgt de dagelijkse gang van zaken, de raad 

van toezicht kan bestuursleden ontslaan en heeft een adviserende rol 

voor het bestuur. Omdat we projecten van andere organisaties willen 

ondersteunen, en we graag hebben dat deze organisaties mee kunnen 

denken binnen de stichting, kan een organisatie waarmee we 

samenwerken een persoon afvaardigen in de raad van toezicht. Op 

deze manier kunnen organisaties meepraten binnen de stichting, 

zonder aansprakelijk te zijn. Daarnaast bestaat de raad van toezicht 

uit een of twee mensen benoemd door de orde van de augustijnen en 

een of twee mensen benoemd vanuit de FAN. Op deze manier hopen 

we dat de stichting haar augustijnse karakter niet uit het oog kan 

verliezen. 

Een stichting formeren an sich is aardig, maar zonder projecten 

komen we er niet. Momenteel hebben we contact met pater Tromp 

OSA in Papoea. Hij heeft een aantal projecten voorgedragen. Twee 

kansrijke projecten zijn de ondersteuning van weduwen in 

Manokwari en het opzetten van een kleuterschool in Maripi. 
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Weduwen hebben het in Indonesie moeilijk, omdat er geen sociale 

voorzieningen zijn zoals hier. Het idee is om een soort van 

microkrediet of fonds op ze zetten voor deze mensen om ze zo de 

mogelijkheid te geven zichzelf te kunnen onderhouden. Een  

commissie ter plaatse beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor 

het fonds. Over het tweede project, de kleuterschool in Maripi, zijn 

nog weinig details meer bekend. 

Deze projecten klinken veelbelovend, maar om ze tot een succes te 

brengen, moet niet enkel het project uitgewerkt worden, we moeten 

ook de financiele middelen verkrijgen om het project mogelijk te 

maken. We zijn aan het kijken naar mogelijke subsidies, maar bij 

vrijwel alle subsidies geldt dat er ook eigen inbreng dient te zijn. Dit 

betekent dat we zelf ook actief moeten zoeken naar mogelijkheden 

om inkomsten te genereren. Een van de mogelijkheden is het 

donateurschap: mensen kunnen donateur worden van de stichting of 

een project binnen de stichting. Andere mogelijkheden zijn het 

houden van acties e.d. 

Momenteel wordt het geheel gedragen door een klein groepje. We 

zijn dan ook hard op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen. 

Bent u iemand die ervaring heeft in het schrijven van 

projectvoorstellen, heeft u ideeen over het genereren van inkomsten, 

of wilt u gewoon meedenken of uw handen uit de mouwen steken? 

Laat het ons weten op janmartijn@vdwerf.eu. Zo kunnen we samen 

zorgen dat, in Augustinus' woorden, ieder krijgt wat hij of zij nodig 

heeft! 

Jonas van de Wiel, Jan Martijn van der Werf 
 

Augustinusfeest 28 augustus 2009: 

Het Augustinusfeest zal plaatsvinden in het convent Mariënhage, in 

Eindhoven. Verdere details over hoe laat het begint en op welk 

tijdstip het eindigt zijn nog niet bekend, maar houdt alvast de datum 

vrij in uw agenda! 

 

STUDIEDAGEN 

Zaterdag 19 september 2009 : Augustinusdag AHI Leuven 

Thema : De kracht van Gods woord : Augustinus  als predikant 
Drie sprekers zullen gestalte geven aan dit thema: Prof. dr. G. 

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

gebundeld en zijn aan het einde van de dag verkrijgbaar.  
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Deze dag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken 

en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden.  

Locatie  Augustijns Historisch Instituut   

Pakenstraat 65    B- 3001  Heverlee-Leuven 

datum zaterdag 19 september van 09.45 - 16.00 uur   

aanmelding uiterste inschrijfdatum : vrijdag 5 september  

via het inschrijfformulier van het AHI of  

via augustiniana@augustijnen.be  t.a.v. Anneke 

Goovaerts o.v.v. naam, adres een aantal personen 

betaling geldt als definitieve inschrijving  

kosten € 30,-  inclusief koffie, warme middagmaal en boekje 

met de lezingen.  overmaken op : Bankrek. 422-

0084531-09 IBAN-code BE52 4220 0845 3109 

AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, Heverlee o.v.v. 

Studiedag 19/09/09 

 

Dinsdag 22 september 20.00 uur 

Augustinuslezing Augustijns Centrum de Boskapel 

Augustinus, leraar van de eerste christenen,  

door dr Vincent Hunink, docent klassieke talen aan de 

Radbouduniversiteit en verbonden aan het Augustijns 

Instituut te Eindhoven.  

De toegang is gratis, iedereen is welkom, maar het is 

wel prettig wanneer u zich van tevoren aanmeldt via 

email info@boskapel.nl of een berichtje stuurt naar 

Augustijns Centrum Boskapel, Graafseweg 276, 6532 

ZV Nijmegen.  

 

AUGUSTIJNSE BEWEGING 

Zaterdag 14 november 2009 Augustijnse Beweging  

Een bijeenkomst voor de leden van de Participanten van de 

Augustijnse Beweging in de Priorij Emmaus in Maarssen.  

 

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/ 

mailto:info@boskapel.nl
http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/


20 

 

 

 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.nl 

St 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 

 

 

 

 

28 augustus 2009 Augustinusfeest 

30 augustus 2009 12 1/2 jaar familia 

Lindenholt Nijmegen 

Zaterdag  

19 september 2009 

Augustinusdag AHI 

Leuven 

Dinsdag  

22 september 2009 

Lezing Augustijns 

Centrum de Boskapel 

Nijmegen 

Zaterdag  

31 oktober 2009 

Ontmoetingsdag 

Familia Augustiniana 

Nederland 

 Zaterdag  

14 november 2009 

Augustijnse Beweging  

 


