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plaquette Zusters van Hilversum 

 

 

Inleiding: 

voor u ligt het tweeënveertigste nummer van Open Vensters. De foto’s 

van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de rondzendbrief 

op site van de FAN. Wanneer u ergens onderweg een beeld of 

schilderij van Augustinus tegenkomt, maakt u ons erg blij met een 

foto hiervan! Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de 

rondzendbrief.  

 
Bettineke van der Werf, Joep Beliën, Margrit Dethmers.  

 

 



4 

 

INHOUD: 

INLEIDING REDACTIE 
 
AUGUSTINUS ZEGT 
 
BOEKBESPREKING  
 
UIT DE FAMILIA-GROEPEN 

Familia Amsterdam 
Familia Boskapel 

 Familia Lindenholt 
Werkhoven 

 
AUGUSTIJNSE HEILIGEN  
 Heilige Rita 
 
BESTUUR FAN 
 Van het bestuur 
 
 
INTERNATIONAAL AUGUSTIJNS LEKENCONGRES 
  
 
STUDIEDAGEN 
 Augustijnse beweging 
 
VERDER NIEUWS  
 NGO 
 
AUGUSTINUS ONDERWEG 
 
KAARTEN  
 Augustinus kaarten  
 Augustinus en gebed 
 
WEBSITES AUGUSTIJNEN 
 
VIERINGEN 
 
AUGUSTIJNSE AGENDA 



5 

 

AUGUSTINUS ZEGT .. 
Denk toch vooral aan de armen. Berg in de 

hemelse schatkamer op wat u zichzelf ontzegt 

door soberder te leven. Laat Christus die 

honger lijdt, krijgen wat de christen die vast, 

minder krijgt. Laat de tuchtiging van degene 

die vrijwillig vast, degene die niets heeft, tot 

steun zijn. Laat de vrijwillige ontbering van 

de rijke de broodnodige voorraad voor de 

arme worden. Laat er ook in een 

zachtmoedige en nederige geest een 

barmhartige bereidheid tot vergeven zijn. 

Vraag vergiffenis als u onrecht heeft gedaan, schenk vergiffenis als u 

onrecht heeft geleden. Zo komen wij niet in het bezit van de satan, voor 

wie onenigheid tussen christenen een overwinning betekent. Want u 

kunt ook grote winst maken door de volgende vorm van vrijgevigheid: 

de schuld van uw mededienaar verlichten. Dan doet de Heer bij u 

hetzelfde. Beide goede werken heeft de hemelse leraar aan zijn 

leerlingen aanbevolen. Hij zei: `Spreek vrij, en u zult vrijgesproken 

worden. Geef, en u zal gegeven worden.' Bij dit soort goede werken is 

er geen enkele uitvlucht mogelijk. Waar een wil is, is een weg. Iedereen 

kan wel zeggen: `Ik kan niet vasten, want dan krijg ik buikpijn.' Ook kan 

iedereen wel zeggen: `Ik wil best aan een arme geven, maar waar moet 

ik het vandaan halen? Ik heb niets.' Of: `Ik heb zo weinig, dat ik het niet 

durf weg te geven. Ik kan het niet missen.' Trouwens, de mensen 

verzinnen ook bij deze werken meestal flauwe uitvluchten, omdat hun 

geen goede te binnen willen schieten. Maar toch, wie kan er hier 

zeggen: `Ik heb geen vergiffenis geschonken aan iemand die erom 

vroeg, omdat mijn gezondheid het niet toeliet, of omdat ik geen hand 

had om uit te steken?' Vergeef, en u zal vergeven worden. Om te kunnen 

vergeven is geen enkele lichamelijke inspanning nodig, zelfs geen enkel 

deel van uw lichaam is nodig om uw ziel te helpen bij wat wordt 

gevraagd. Waar een wil is, is een weg. Ga uw gang maar, geef gerust. 

U zult er niets van voelen in uw lichaam en u zult er niets minder door 

hebben in uw huis. Verder, broeders en zusters, moet u wél zien wat er 

voor kwaad in steekt om een broeder of zuster die berouw toont, geen 

vergiffenis te schenken. En dat terwijl is voorgeschreven om zelfs de 
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vijand nog te beminnen. Er staat geschreven: 'De zon mag over uw 

toorn niet ondergaan.,  Als het er zo voorstaat, denk er dan eens goed 

over na, mijn geliefden, of iemand nog christen mag worden genoemd, 

die déze dagen niet eens een eind wil maken aan zijn vijandigheid. Die 

had hij al helemaal nooit mogen koesteren! 

Als licht in het hart Sermo 210 vers 12 

 

BOEKBESPREKING: 

 

maart 2011 - 2de druk  

Aurelius Augustinus Belijdenissen [Confessiones] 

/ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien 

door Wim Sleddens OSA  

 Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo 

Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote 

openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis 

een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire 

kwaliteit.  

 

Nieuwe uitgave Augustijnse Beweging: Waakzame liefde 

Aurelius Augustinus (354-430) leefde in Noord-

Afrika. Grote verdiensten heeft hij gehad als 

inspirerend middelpunt van gelijkgezinden met wie 

hij samen een hechte gemeenschap vormde, en als 

pastor en bisschop in de veelkleurige kerk rondom 

de Middellandse Zee. Dankzij de vele teksten die 

van hem bewaard zijn gebleven, is het ook voor ons 

mogelijk nader met hem kennis te maken. 

De Augustijnse Beweging wil met de reeks  

‘Augustinus aan het woord‘ zijn gedachten toegankelijk maken voor 

een breed publiek. Deze aflevering bevat een aantal teksten van 

Augustinus voor Pasen. 

We hopen dat de fragmenten lezers treffen en dat de inzichten van 

Augustinus velen aanspreken. Hij heeft zijn licht laten schijnen over 

een veelvoud aan onderwerpen. Het is de moeite waard daarvan 

kennis te nemen. 

Te  koop via de site van de Augustijnse Beweging €2,= per stuk 

http://www.augustijnsinstituut.nl/uitgaven_detail.php?nav=80&u=40
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FAMILIA-GROEPEN 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM  

Vorige keer schreef ik dat de eerste avond met Bob Bodaar over het 

leven van Augustinus geweest was en – u zult het niet geloven – de 

tweede avond is inmiddels ook geweest. 

De avonden waren zeer geslaagd, niet alleen door de manier van 

doceren maar ook door de grote belangstelling, ca. 25 deelnemers. 

Gesterkt door dit succes hebben we Bob Bodaar bereid gevonden om 

in deze Veertigdagentijd een tweetal avonden te houden over het Onze 

Vader en met name wat Augustinus hierover zegt. 

Verder hebben we de hoofdstukken over het leven van Augustinus 

afgesloten en hebben we besloten om te starten met de cursus 

‘Augustinus’ zoektocht naar een waarachtig leven’. 

En dit alles onder de bezielende leiding van Henk Kroon. 

Als u dit leest is de ontmoetingsdag van 26 maart inmiddels ook 

geweest en kunnen we in de volgende Open Vensters hierover 

wellicht iets schrijven.  

            Hans Simis 
                                                
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  

Met onze groep komen we nog steeds 1x per maand bij elkaar. Omdat 

niet iedereen eten vooraf prettig vond, wisselen we dat nu af, een keer 

bij iemand thuis met maaltijd, en een keer zonder in de Boskapel. 

Binnenkort zullen we de Boskapel trouwens voor een tijdje moeten 

verlaten, de bouwplannen zijn in een vergevorderd stadium. Waar we 

in de tussentijd zullen "kerken" is nog steeds onduidelijk. 

Met onze groep zijn we al enkele keren bezig geweest met het 

cursusboek van Peter de Wind en het gaat boven verwachting goed. 

De stof is interessant, we leren er veel van en we hebben goede 

gesprekken naar aanleiding van de teksten. De aanwezigheid van een 

filosoof in de persoon van Gerrit Steunebrink is natuurlijk een grote 

hulp. 

Twee van onze leden bereiden onder veel geheimzinnigheid het 

jaarlijkse uitstapje voor. We zijn benieuwd. 

Annemiek Alferink 
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FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
 

Elke 1e maandag van de maand komen wij bij 

elkaar om te lezen uit de belijdenissen van 

Augustinus, de vertaling van Wim Sleddens. 

Gelukkig een meer lees- en verstaanbare tekst 

dan de vorige vertalingen die wij gelezen 

hebben. Toch is het voor mij belangrijk ook te 

horen naar het nu, want zoals Augustinus dat 

heel lang geleden schreef, wat hij daarmee 

bedoelde wil ik kunnen omzetten naar het 

heden. Ik zou dat tijdens onze bijeenkomsten 

vaker vertaald willen horen naar het hier en 

nu, de wereld waarin wij nu leven en wat 

betekent Augustinus met zijn boeken daarin 

voor ons nu. Ik moet dat toch weer eens 

voorstellen, dat deden wij jaren geleden veel 

meer herinner ik mij.  

Wat mij ook heel erg boeit is de mens die – 

zoals wij – ook met Augustinus bezig is. Kom 

ik in een Augustijns klooster, voel ik me 

meteen thuis. Zo zijn wij (Ruud en ik) in 

januari  jl. in Messelhausen geweest. Daar 

hadden wij een heel bijzonder gesprek met Anne Assmann een van de 

leken die er regelmatig een weekend doorbrengt en geboeid is van 

alles wat het klooster haar kan bieden. Daar hebben wij het uitvoerig 

over gehad: de meditatieve weekenden, de prachtige omgeving, de 

Augustinerweg en de mensen.  Anne heeft ons rondgeleid in het 

klooster en natuurlijk hebben wij over onze lekengroepen in 

Nederland en Duitsland gesproken. Anne was erg onder de indruk van 

hetgeen wij vertelden over onze groep in Nederland en wij hebben 

verteld over het lekencongres dat in 2012 weer in Rome zal gaan 

plaatsvinden. De gegevens die ons al bekend waren zijn dan ook met 

heen en weer mailverkeer aan Anne en haar lekengroep in 

Messelhausen doorgegeven. Wij onderhouden nu een warme 

uitwisseling van Augustijns nieuws met Anne via de mail. We hopen 

haar met de andere leken Augustijnen uit Messelhausen en omgeving 

in Rome 2012 weer te ontmoeten. Misschien wel eerder?  
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Pater Christoph Weberbauer 

hebben wij ook even de hand 

kunnen schudden.  Met een 

warm Augustijns gevoel hebben 

wij onze weg vervolgd. Wat een 

bijzondere ontmoeting. 

 

Wil je meer lezen over het 

Augustijnse klooster in 

Messelhausen dan kijk maar 

eens op:  http://www.kloster-messelhausen.de 

Zo ga ik – gaan wij – verder onze weg met Augustinus en proberen te 

leven zoals wij begrijpen uit zijn boeken. Te leven en te voelen in het 

hedendaagse, dat is belangrijk voor mij. 

Nelleke Vonk 

  

WERKHOVEN  
In Werkhoven lezen we nog steeds, met veel plezier, de Belijdenissen 

van Wim Sleddens. En Bob Bodaar begeleidt ons daarbij. Begin van 

het seizoen zijn er een flink aantal mensen bijgekomen. Dat bracht het 

totaal op 17. We waren heel blij met zoveel belangstelling. Sommigen 

waren bang dat de groep te groot zou worden en dat dit ten koste van 

de vertrouwelijke sfeer zou gaan. 

Maar dat bleek niet het geval. De 'nieuwkomers' voelden zich al snel 

thuis in de groep. Dat komt natuurlijk ook omdat men elkaar al lang 

kent en ook omdat men uiteindelijk dezelfde belangstelling heeft. En 

in de praktijk blijkt dat niet iedereen aanwezig kan zijn en de groep 

dus niet zo groot is. 

Hedy de Groot 
 

Aan de abonnees van Open Vensters: 

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2011 ad € 10 

s.v.p. vóór 1 maart 2011 overmaken, op 

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

vermelding van ‘abonnement Open Vensters 

2011’.  

Penningmeester FAN 
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AUGUSTIJNSE HEILIGEN EN ZALIGEN 
 Rita van Cascia  feestdag 22 mei 

De heilige Rita is veruit de bekendste heilige van de 

Augustijnenorde. Ze leefde in de 15de eeuw. Haar 

bekendheid is vooral na haar heiligverklaring in 

1900 wereldwijd geworden. 

Rita werd, als enig kind van Antonio Lotti, geboren 

in Rocca Porena, in de omgeving van Cascia in 

1377. Als meisje dacht zij erover om in het klooster 

te treden. Toen zij 14 jaar oud was, huwde zij 

echter op aandringen van haar ouders met een 

jongeman die weliswaar van goede wil maar 

roekeloos was. Toen hij in het 19de jaar van hun 

huwelijk werd vermoord, spaarde Rita niet alleen 

diens moordenaars maar gaf zij in haar gebed aan 

God te kennen, haar beide jongens liever te zien 

sterven dan dat zij wraak zouden zoeken voor de 

misdaad aan hun vader. Kort na de dood van hun 

vader, stierven ook de beiden zonen die nauwelijks 20 jaar oud waren. 

Rita trachtte dan haar verlangen naar het klooster opnieuw te 

verwerkelijken. Na verschillende afwijzingen, werd zij opgenomen in 

het klooster van de zusters augustinessen van de heilige Magdalena in 

Cascia. Daar leidde zij 40 jaar lang in heiligheid een Godgewijd leven. 

Ze was zo getroffen door de lijden van Christus dat zij God bad om de 

genade, deel te krijgen aan Christus lijden. Een doorn uit de kroon van 

Christus boorde zich in haar voorhoofd. Zij droeg deze pijnlijke open 

wonde 15 jaar lang tot aan haar dood. Zij stierf op 22 mei 1447. Twee 

dagen later werd ze op plechtige wijze bijgezet. 

Op haar voorspraak gebeurden vele wonderen waardoor haar verering 

snel verspreidde. 10 jaar na haar dood werd haar ongeschonden 

bewaard lichaam in een waarvolle sarcofaag gelegd. Het jaar 1457 is 

de datum van deze overbrenging en niet haar stervensjaar, zoals 

vroeger gedacht werd.  

Het is typerend voor de heilige Rita dat zij alle levensstaten doorlopen 

heeft, en daarbij aan het lijden het hoofd wist te bieden door haar 

edelmoedige liefde en een waarachtige geest van versterving. Omdat 

zij tegen het geweld was dat de sociale conflicten in de streek van 
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Cascia meebrachten, werd zij beschouwd als een vredestichtster en 

kreeg ze de titel ‘heilige van het onmogelijke’  

 

VAN HET BESTUUR FAN  
  

2011 is al weer enkele weken oud, terugkijkend op 

2010 blijft de ontmoetingsdag van 13 november 

dat  als thema  de politiek/religieuze crisis rond en 

na 9/11 (nine eleven) had, in mijn herinnering na 

deinen.  

Zesendertig leden van de FAN  waren hierbij 

aanwezig. Ook waren er op uitnodiging twee leden van de Federatie 

Sint Augustinus uit Zonnebeke België, en Pieter Boersma die zich 

momenteel oriënteert op de Orde in Nederland en België. 

 Rein Vaanhold, prior van de kruisheren in Uden en enige tijd 

deelnemer van de bijeenkomsten van de FA in Lindenholt, was als 

gastspreker uitgenodigd om zijn reflectie op het thema van de dag te 

geven en hierbij stil te staan, hij deed dat met twee voorbeelden van 

crisissen uit zijn eigen leven, hij liet ons zien hoe een crisis in je leven 

je kan versterken en vernieuwen, een indrukwekkende getuigenis en 

een prachtige link naar het thema van de dag.  

 
Na de lunchpauze die goed gebruikt werd om de onderlinge banden 

aan te halen, begon de Algemene ledenvergadering. 
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Aandacht werd besteed aan de oprichting van de NGO ‘Stichting OSA 

International Nederland’. De eerste goede doelen zijn vastgesteld, 

zodra de financiën het toelaten zal hier geld naar toegaan. 

Het cursusboek, Augustinus’ zoektocht naar waarachtig leven, is zo 

goed ontvangen dat er over een uitgave van een tweede druk moet 

worden beslist. Peter de Wind biedt aan dat als er vragen zijn over de 

cursusstof deze eventueel per e-mail te willen beantwoorden. 

p.wind49@upcmail.nl  

Bij voldoende belangstelling zal de commissie vorming 

cursusbijeenkomsten organiseren. 

Steeds beter blijkt de FAN in staat om voor wat de vereniging betreft 

de ‘eigen broek’ te kunnen ophouden. Ook de zorgvuldig voorbereide 

begroting voor 2011 zag er weer gezond uit, en de goedkeuring 

hiervan was een formaliteit. 

Omdat zowel Hedy de Groot als Jan van Swam er twee 

bestuurstermijnen op hadden zitten waren zij niet meer herkiesbaar. 

Tijdens de aanloop naar deze ontmoetingsdag bleek het niet 

eenvoudig om kandidaten te vinden, echter op de valreep hebben zich 

Evert Jan v.d. Werf uit de groep Lindenholt, Hans Simis uit de groep 

Amsterdam, en Joep Beliën uit de groep Boskapel beschikbaar 

gesteld.  Daar de groep Boskapel met Annemiek Alferink al is 

vertegenwoordigd heeft Joep Beliën zijn kandidaatschap tijdens de 
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vergadering ingetrokken, daarom zijn Evert Jan v.d. Werf en Hans 

Simis vervolgens benoemd als bestuursleden. 

We hebben de dag afgesloten met een gebedsdienst. Waarna er 

gelegenheid was voor een gezellig samenzijn 

Jan van Swam  
 

INTERNATIONAAL LEKENCONGRES 2011 

 

AUGUSTINIAN  INTERNATIONAL COMMISSION  FOR  

THE  LAITY AND LAY AUGUSTINIAN REPRESENTATIVES 

Vergadering in Buenos Aires – 25 tot en met 27 januari 2011 

 

Tijdens de 25e, 26e en 27e januari van dit jaar heeft de internationale 

commissie van de leken, en de tijdens het congres in 2006 gekozen 

afgevaardigden uit de leken (Lay Augustinian Representatives)  samen 

vergaderd.  Het voornaamste doel van de bijeenkomst was om het 

komende internationale congres voor de leken dat is gepland van 11 

tot en met 17 juli  2012 voor te bereiden. 

 

Terugkijkend op mijn trip naar Argentinië, heb ik aan alle genomen 

besluiten en gemaakte afspraken een goed gevoel overgehouden. Aan 

het congres werd deelgenomen door afgevaardigden uit de volgende 
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landen; United States, Holland, Argentinie, Australie, Spanje, Italie, 

Brasilie, Panama, Malta, Ierland. 

Op hoofdlijnen zijn alle besluiten voor het congres van 2012 

genomen. Er zijn 5 werkgroepen samengesteld welke de diverse nog 

te verrichten werkzaamheden verder gaan vormgeven. Uit deze 

werkgroepen is/wordt een zogenoemd Executive Committee ( 1 

persoon per groep)vastgesteld. 

De belangrijkste genomen besluiten noem ik hieronder op. 

Titel van het congres; On the Way with St. Augustine 

Subtitel: Being the body of Christ for the World Today. 

 

In vergadering is besloten om de principes omschreven in 'On the way 

with ST. Augustin' te volgen. Ook is afgesproken dat alle voorhanden 

vertalingen op een site voor het congres zullen worden geplaatst. 

Over de praktische zaken kan ik het volgende mededelen: 

Datum; 11 tot 17 Juli 

Locatie; Rome 

Verblijf; Maria Bambina 

Maaltijden;  Maria Bambina 

Deelnemers; 175 - 180 personen. Dit incl. Augustijnen. 

Verdeling (theoretisch); 5 zones, te weten Noord Amerika, Latijns 

Amerika, Europa, Afrika, Azië en de Pacific. Dit betekend theoretisch 

36 personen per zone. Als er minder dan 36 inschrijvingen in een zone 

zijn, worden de resterende plaatsen over de overige zones verdeeld. 

Wat betreft het kiezen van afgevaardigden is besloten dat er 13 

afgevaardigden zullen worden gekozen, als volgt over de zones 

verdeeld. 

Noord Amerika: 2 

Latijns Amerika: 4 

Afrika: 2 

Azië en Pacific: 2 

Europa: 3 

Congres talen; Italiaans, Spaans, Engels.... afhankelijk van de 

inschrijvingen zal worden beslist over een vierde taal. 

Inschrijfkosten; zijn nog niet precies vastgesteld, maar zal rond de 600 

euro komen te liggen, en hangt mede af of er nog een 

solidariteitsfonds wordt opgericht, hierbij moet je denken aan ca 50 
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euro extra, op de netto kosten. Hiermee kunnen dan deelnemers uit 

landen waar het economisch minder gaat worden ondersteund. 

 

De verdeling over de dagen van het congres is als volgt; 

Woensdag 11 juli: aankomst 's avonds een informele bijeenkomst. 

Donderdag 12 juli: 's ochtend spreker en discussie, 's middags 

presentaties Vrijdag 13 juli: 's ochtend spreker en discussie, 's middags 

presentaties Zaterdag 14 juli: excursie ( plaats nog niet besloten, in 

overweging is nog Cascia/Montefalco) hoewel er nogal wat weerstand 

was tegen de lange reistijd. 

Zondag 15 juli: 's ochtend spreker en discussie, vrij Maandag 16 juli: 

samenvattingen, besluiten, verkiezingen. 

Voor de Familia Augustiniana Nederland betekent dit alles, dat we 

ons moeten gaan voorbereiden op de wijze hoe wij ons als organisatie 

op het congres willen presenteren, ook moeten we besluiten hoe we 

het team van afgevaardigden gaan samenstellen dat aan het congres in 

2012 gaat deelnemen. Genoeg werk nog te doen. En weet: de tijd 

vliegt. 

Jan van Swam 

 STUDIEDAGEN 

 

AUGUSTIJNSE BEWEGING: 
Vijfde bezinnings- en ontmoetingsdag op zaterdag 8 oktober 2011. 

Thema: De spiritualiteit achter de leefregel van Augustinus. 

Nadere informatie over opzet en inschrijving  

zijn omstreeks 15 augustus bekend
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VERDER NIEUWS  
 

 

Stichting OSA International NL 

We zijn erg blij te kunnen melden dat de eerste 

donaties al binnen zijn. We kunnen alle 

middelen bijzonder goed gebruiken, en we 

hopen natuurlijk uit de groep waaruit de 

Stichting voortkomt de nodige steun te 

ontvangen! Wij kunnen onze ambitie om 

mensen te helpen natuurlijk alleen waarmaken als we 

daarvoor voldoende financiële middelen hebben.  

Papoea, kent vele weduwen. Helaas hebben ze daar niet dezelfde 

sociale voorzieningen zoals wij die hier kennen. Er is geen sociaal 

vangnet voor deze mensen. Daarom zijn we een actie gestart om deze 

mensen weer op weg te helpen. We ondersteunen deze, vaak jonge, 

weduwen, door ze te helpen met de bouw van een eigen huis met een 

stuk grond om zo een eigen bedrijf op te zetten, zodat ze zelf in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. We doen dit in de vorm van 

subsidies en microkredieten. Daarnaast ondersteunen we deze mensen 

door hun kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan. De 

Nederlandse provincie van de orde van de augustijnen zit in Papoea, 

waardoor we goede contacten hebben met de organisatie van dit 

project. Voor ongeveer 40 euro per maand kunnen we twee kinderen 

laten studeren!  

Wilt u financieel  bijdragen aan dit initiatief, wilt u een handje helpen?  

Dan kunt u zich bij ons aanmelden.  

Wij zijn altijd te bereiken via e-mail: info@osainternational.nl.  

Uiteraard zijn wij ook altijd blij met een eenmalige gift.  

Het bankrekeningnummer is: 12.66.22.477  

(Rabobank, t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven).  

Namens de Stichting OSA International NL:  

Wim Sleddens (voorzitter), Jonas van de Wiel (secretaris) 

Jan Martijn van der Werf (penningmeester),  
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Habijt 

Joep Belien vraagt in Open Vensters nr.41 om een reactie over het 

dragen van het Augustijnse habijt. 

Hij schrijft: "Zeker bij toepasselijke gelegenheden en bijeenkomsten, 

zou het mooi zijn als Augustijnen hun zwarte Augustijner pij zouden 

dragen." 

Nu had ik gehoopt dat hij ook wat concreter zou zijn over 

die"toepasselijke gelegenheden en bijeenkomsten". 

 

Mag ik een poging wagen? 

Ik kan me nog herinneren dat bij de uitvaart in Venlo van Eugene 

Roebroeck een aantal Augustijnen op het priesterkoor van de 

Josephkerk stonden te zingen, de een gekleed in grijs of blauw 

kostuum; de ander in regenjas en weer een ander in een veelkleurige 

trui. Dries van Agt, die bij de uitvaart aanwezig was, heeft hierover 

schriftelijk laten weten aan het bestuur dat hij de kleding van de 

Augustijnse koorleden wel erg profaan vond. De provinciaal (Bob 

Bodaar) heeft toen in een bulletin een verzoek gedaan om het 

Augustijnse habijt te dragen bij uitvaarten van medebroeders. 

Van dit verzoek is weinig terecht gekomen. 

Jammer? Misschien toch wel! 

In kleine kring hebben we wel eens tegen elkaar gezegd dat het habijt 

gedragen zou moeten worden bij een plechtige professie of 

priesterwijding van een medebroeder. Maar wanneer gebeurt dat nog? 

(Laatst was ik bij een priesterwijding in de kathedraal van Den Bosch 

en heb toen mijn habijt gedragen tijdens de plechtigheid en 

handoplegging, te midden van albes en stola's). - 

Er blijven niet zoveel"gelegenheden en bijeenkomsten"over, vrees ik. 

Wellicht valt te noemen het Provinciaal Kapittel. 

Ik zie op foto's van andere provincies OSA dat de kapittelleden hun 

habijt dragen. Bij ons is dat al jaren niet meer het geval. 

Is dat jammer? Is dat een verlies? Een klein beetje wel...vind ik. 

Of dat ook nog wervend zal werken, zoals Joep stelt, betwijfel ik... 

Louis Mulder osa 
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AUGUSTINUS ONDERWEG 

 
 

Augustinus in Messelhausen 

Foto: Ruud van Gisteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus  

in Indonesië 

 

batik 

(met dank aan de zusters  

Augustinessen van Heemstede) 

 

Fot Evert Jan van der Werf
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AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnse site (www.augustijnen.nl) staat elke 

dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  

Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst kunt u dagelijks 

terecht bij Augustine Day by Day 

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

 

 

 

KAARTEN MET TEKSTEN VAN AUGUSTINUS 
 

Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa 

Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er 

zijn momenteel 4 serie’s. De A, B 

en C serie bestaan uit kerstteksten, 

de D serie dragen algemene teksten. 

Per set van 5 kaarten met 5 

enveloppen kosten ze € 5,= 

(exclusief verzendkosten)  

 

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit de 

Regel (Mariënhage, Eindhoven) zijn te koop bij 

het Augustijns Instituut in Eindhoven en bij het 

provincialaat. € 1,=  per stuk (exclusief 

verzendkosten) 

http://www.augustijnen.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 

 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 

 

Donderdag 7.45 u  

Morgengebed Lindenholt 

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 

 

 

 

27 augustus 2011 

 

Augustinusfeest 

 

8 oktober 2011 

 

 

studiedag Augustijnse 

Beweging 

  

  

 

 


