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 Foto Gerard Dietvorst 

Inleiding: 

voor u ligt het eenenvijftigste 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 de lezers van Open Vensters erg blij met een 
foto hiervan! Ik wens u fijne feestdagen en veel genoegen bij het 
lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT .. Over de Drie-eenheid 
 
 
Als ik zou zeggen dat ik hier nooit over nadenk, dan lieg ik.  
Maar zeg ik dat het een grote plaats heeft in mijn gedachten  
– omdat ik gewoon meegetrokken word  
door mijn liefde om de waarheid op het spoor te komen –  
dan vragen ze mij met het recht dat de liefde hen geeft  
om te zeggen waar ik in mijn denken toe heb kunnen komen.  
Maar ik heb het nog niet gegrepen, ik ben niet volmaakt.  
Als de apostel Paulus nog niet zover was,  
hoeveel te meer moet ik dan niet denken dat ik er niet uit ben?  
Mijn plaats is niet eens ergens aan zijn voeten.  
Maar naar vermogen laat ik los wat achter me ligt  
en richt ik me op wat vóór me ligt.  
Ik doe wat ik kan om de prijs te behalen van mijn hemelse roeping.  
En dan vragen ze me hoever ik dan al ben  
en hoever het nog is tot aan het eindpunt.  
Ze vragen het me,  
en de vrije inzet van mijn liefde dwingt me  
om hen in hun verlangen van dienst te zijn.  
Maar ik moet zelf ook verder zien te komen  
– God moge het mij geven –  
als ik hen iets in handen wil geven om te lezen.  
Ik hoop dat ik zelf ook verder kom in mijn zoeken,  
als ik hen van dienst probeer te zijn.  
Ik ben er aan begonnen omdat God onze Heer  
het mij opdraagt en mij helpt,  
niet om mijn overwegingen door te geven met gezag,  
maar eerder om iets te mogen kennen  
met mijn overwegingen die getuigen van ontzag.  
 

Over de Drie-eenheid, boek 1, 5,8.  
Vertaling Wim Sleddens o.s.a. 

 
 



6 

 

BOEKBESPREKING 
 

Zelf zorgen voor je ziel: De actualiteit van 
christelijke spirituele centra  / Kees de 
Groot, Jos Pieper, Willem Putman. – 
Parthenon, 2013.  (Utrechtse studies; 17) 
ISBN: 978-90-79578-498  € 24,90 
In Dagblad Trouw stond op 12 juni het 
berichtje dat een groot spiritueel feest te 
organiseren door Mojo Concerts niet 
doorgaat wegens gebrek aan 
belangstelling. Toch is het druk op de 
'spirituele markt';  elke organisatie of 
bedrijf lijkt bezig te zijn met mindfulness, 
spiritueel management, met allerlei 

oefeningen en workshops zoals yoga of healingsessies, en producten 
als geuren, kruiden, lotions etc. In zulke vormen van spiritueel leven 
komt het woord God niet eens voor. Spiritualiteit wordt op internet 
kort omschreven als 'geestelijk leven, met nadruk op de persoonlijke 
innerlijke ervaring’ en door Waaijman bepaald als 'een 
relatiegebeuren tussen God en mens, waarbij het gaat om het 
omvormingsproces van de betrokken mens, zijn uitbloei tot een gave 
liefdevolle persoonlijkheid, wiens ziel woont in God en God in zijn 
ziel. Spiritualiteit is een 'omgang met God, de Drie-ene God.' 
(Wissink, Benedictijns Tijdschrift 2006, p. 173).   
     In dit boek analyseren sociologen en theologen het succes van 57 
christelijke spirituele centra. Kennelijk is daar meer spiritualiteit te 
halen dan in de eigen parochiekerk: terwijl het aantal bezoekers aan 
de kerken daalt, neemt de belangstelling voor spirituele centra toe. 
Sleutel van dit succes is de omgang met de nieuwe spiritualiteit: in 
parochiekerken domineert de traditionele op gemeenschap gerichte 
spiritualiteit maar in deze centra is er tevens ruimte voor de ik-
gerichte nieuwe spiritualiteit. De onderzoekers onderscheiden zeven 
soorten centra: klooster-gemeenschappen, Karmel-communiteiten, 
bezinningscentra, nieuwe kloosters, stadspastoraat, parochies met 
spiritueel aanbod voor de omgeving en jongerencentra.    
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    Het onderzoek bestaat uit een analyse van het aanbod van deze 
centra en van de vragenlijsten die 800 bezoekers hebben ingevuld. 
De resultaten van het onderzoek staan in deel twee van dit boek. Het 
eerste deel beschrijft de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar in 
gelovig Nederland door een lezenswaardige en kritische bespreking 
van de conclusies van recente studies.  In het derde deel worden 
conclusie getrokken over de christelijke traditie en nieuwe 
spiritualiteit. Welke lessen kunnen kerken en andere religieuze 
gemeenschappen trekken uit het succes van deze centra? Maakt 
religie plaats voor (individuele) spiritualiteit? Nee nog niet, maar:  'De 
christelijke traditie is zelf drager geweest van de verschuiving naar 
het zelf, en deze interesse vinden we terug in een uitgewaaierde 
spiritualiteit.' (p.14)  
     Het boek is een voortreffelijke samenvatting van het pluriforme 
'gelovig' Nederland.  Het bevat vele nuanceringen naast  grote lijnen. 
Belangrijke begrippen zijn individualiteit versus communio, 
ervaringsgerichte spiritualiteit, verlies of wijziging van de traditionele 
betekenis van riten en symbolen in het kader van toeëigening. 
Mensen eigenen zich de traditionele vormen toe om hun eigen leven 
zinvol vorm te geven. Bestaande riten worden geherinterpreteerd 
zodat ze matchen met hun persoonlijke levensloop. Daarbij hoeft de 
traditionele betekenis van de rituelen  maar ten dele gerespecteerd 
te worden om voor de uitvoerder betekenisvol te zijn.  'Een kruisje 
'met zo'n poppetje eraan' kan iedereen om de hals dragen. Het 
verschil is dat de ene groep die spiritualiteit opnieuw wil verbinden 
met de traditie, in een persoonlijke herbronning, terwijl de andere 
groep de losheid als een bevrijding ervaart. … Maar daarmee zijn ze 
nog geen consumenten. 'Bezig zijn met spiritualiteit veronderstelt 
betrokkenheid.  Wanneer die persoonlijke betrokkenheid juist de 
motor is in het proces van toeëigening van cultuur en traditie, dan 
ben ik niet bang voor betekenisverlies. Dan ontstaat de traditie 
namelijk vanzelf opnieuw en als nieuw. Mensen hoeven zich niet 
(sterk) te verbinden met een religie om toch betrokken te kunnen zijn 
op God, de ander en de aarde. Ze hebben er geen behoefte aan te 
weten wat de rituelen of de verhalen volgens de traditie betekenen. 
Dat hoeven ze eigenlijk ook niet te weten, omdat het om een 
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persoonlijke ontmoeting gaat; volgens de traditie werken deze 
vormen van godsontmoeting vanzelf (met een theologische term: ex 
opere operato). Het gaat in de spiritualiteit om persoonlijke 
betrokkenheid. Een eenvoudig mens die niet veel begrijpt van riten 
en mythen, kan onmiddellijk en intensief betrokken zijn op God en op 
de aarde. Hij kan geloven zonder te begrijpen.' (p.149) 
     De vraag  die het onderzoek stuurt is welke rol de christelijke 
traditie hier toch kan spelen.  De onderzoekers zien de centra als een 
soort van verkenners van de kerk, 'als eilanden zijn van een 
alternatieve economie, net zoals oude kloosters die waren. Die 
eilanden zijn geen vervanging van de parochiekerk – de bezoekers 
spreken zelf van een welkome aanvulling. (p.143) Hier staan 
persoonlijke groei en ontwikkeling van een persoonlijke spiritualiteit 
centraal vanuit het geloof in de vitaliteit van de christelijke traditie. 
'De bezoekers zijn op zoek naar toerusting en inhoud in persoonlijke 
betrokkenheid. Door traditionele vormen te revitaliseren in een 
nieuwe persoonlijke setting, behouden zij de kern.'( p.150)  

Ingrid van Neer 
 

Met Augustinus op weg 
Augustijnse lekengemeenschappen 
spiritualiteit en organisatie 
Aan te schaffen op de FAN  dag  
voor € 4,= per exemplaar 
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FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  
De meeste leden van de familia hebben het in deze tijd behoorlijk 
druk met de start van de kerkennacht op 21 juni, die vanuit de 
Boskapel begint en natuurlijk vooral met het 50-jarig jubileum dat in 
het weekend van 29 en 30 juni wordt gevierd. Annemieke zit in het 
feestcomité en je ziet haar vooral snel langs rennen met stapels 
papier onder de arm. Julia zal een voordracht houden op het 
symposium van 29 juni (hebt u zich al opgegeven? info@boskapel.nl) 
en Jan is natuurlijk volop van de partij met de voorbereidingen en als 
het zover is met zijn fototoestel. De beide koren zijn al volop aan het 
oefenen voor de viering van zondag, dus het wordt een feestelijk 
weekend vol ontmoetingen hopen we.  
Intussen staan de interne zaken bij onze familia ook niet stil, soms 
hebben we het zo druk met het bespreken van allerlei dingen dat we 
aan het werk van de monniken maar een uurtje kunnen besteden. 
Wat ook mee zal spelen, is dat het niet zo'n erg inspirerend werkje is, 
maar we zijn er nu een keer aan begonnen en werken het dan maar 
af. 
Vorige keer meldde Karel al dat we Hans en Gerrit hadden gevraagd 
of zij hun aspirant-lidmaatschap wilden omzetten in een vast. Hans 
heeft positief geantwoord, Gerrit wil nog wat langer nadenken. Op 6 
juli gaat ons uitstapje naar een klooster Frenswegen (Duitsland) in de 
buurt van Oldenzaal, op initiatief van Gerrit, die wist te vertellen dat 
daar mooie oude handschriften te zien zijn.  
Nee we zijn de vraag van de orde niet vergeten, we hebben er ook al 
over gesproken maar hebben nog geen antwoord waarvan we 
kunnen zeggen: dit is nu de inspiratie van de familia Boskapel.   

Annemiek Alferink 
 
FAMILIA  AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
IN MEMORIAM  
Op 25 maart is Jeroen Gooskens overleden. Hij was al langer ziek, 
maar de laatste paar maanden ging het heel snel achteruit.  
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Wij verliezen met hem een hėėl bijzonder mens. 
Jeroen was in 1996 een van de initiatiefnemers om samen met 
enkele Augustijnen en leken een morgengebed te beginnen. Op 22 
mei 1996 zijn we van start gegaan en het bleek dat het voor ieder van 

ons een goed begin was van de 
donderdagmorgen. Er vielen enkele 
augustijnen af omdat ze uit Nijmegen 
weggingen; maar met een vaste kern 
zijn we nog steeds elke morgen 
samen: we bidden, zingen en 
mediteren ( meestal over een tekst 
van Augustinus ). Daarna een kopje 
koffie of thee.  Het hele jaar door, 
ook In de vakantie; wie er dan is 
komt. 
Jeroen noemde ons zijn " bidgroepje" 
en toen hij niet meer kon komen, 
kreeg hij de teksten via de mail 
doorgestuurd, zodat hij toch met ons 
mee kon doen. Dat was voor hem 

heel fijn. Dat contact met Jeroen zullen we missen. 
Hij was een belangstellend mens, meelevend en iemand met humor. 
Ondanks alles wat hij moest meemaken, en dat viel de laatste 
periode niet altijd mee, zag hij altijd nog een lichtpuntje en straalde 
dat ook uit naar anderen. 
Hij hield van een goed gesprek en ook al had hij zijn beperkingen 
vanwege zijn doofheid, hij maakte snel contact.  
Jeroen was ook lid van de FAN, vanaf het begin. Hij voelde zich 
verbonden met de augustijnse spiritualiteit en de Augustijnen. 
Daarom denk ik dat ook verschillende mensen van de FAN Jeroen nog 
wel kennen. Op 28 augustus, het feest van  Augustinus was Jeroen als 
hij kon aanwezig. Zelfs afgelopen jaar was hij er nog bij. 
We zullen nog vaak aan hem denken en over hem praten, zo blijft hij 
in onze herinnering. 

Jacqueline Dietvorst-Van den Broek 
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Aan de abonnees van Open Vensters: 
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2013 ad  
€ 10 s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken. 
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. 
 t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘abonnement 
Open Vensters 2012’   

Penningmeester FAN 

 
 

VAN HET FAN BESTUUR 
In de bestuursvergadering van 9 april hebben we 
teruggeblikt op de geslaagde Ontmoetingsdag van 
16 maart en vooruitgekeken naar de 
Ontmoetingsdag op 9 november in Lindenholt.  In 
de ALV van maart is immers meer tijd gevraagd 

voor bezinning  n.a.v. het kapittel 2014: a) Hoe weten de 
lekenaugustijnen zich betrokken bij de spiritualiteit van Augustinus 
en hoe leven zij van daaruit, b) Hoe zorgen we voor continuïteit van 
de Augustijnse spiritualiteit?  Er zijn vanuit de groepen enkele 
reacties binnengekomen;  in OV50 is die van Jurianne Kemmink 
namens Werkhoven gepubliceerd.  Het bestuurlijk overleg leverde 
een rijtje actiepunten en data op: 
● Het bestuur vraagt em. prof.  Jozef Wissink als gastspreker op 9 
november met het thema leken en spiritualiteit.  Dit ter 
ondersteuning van de vraagstelling. We zijn heel blij dat hij heeft 
toegezegd. In september stemmen we dit nader af  (dinsdag 17 
september bestuursvergadering Mariënhage, 19.00 uur.)  
●  Eind december levert elke groep haar bijdrage in voor de nota op 
het kapittel.  
●  Op 21 januari vergadert het bestuur, evt in gezelschap van 
anderen om de stukken te bewerken tot een breed gedragen nota.  
●  Op 22 februari houden we onze FAN-ontmoetingsdag  waarop we 
dit concept bespreken met de leden. Gelukkig heeft augustijn Henk 
Kroon positief gereageerd op ons verzoek dan discussieleider te 
willen zijn.  
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● Op 18 maart -na de Ontmoetingsdag en vóór het kapittel (rond 24 
april)- vergadert het bestuur FAN voor de laatste stand van zaken.  
Al werken we in deze opzet naar het kapittel toe, april 2014 is geen 
eindpunt maar een halte langs de route. Wat willen we bereiken als 
FAN? We nodigen jullie opnieuw uit om concrete voorstellen te doen. 
Waar is het steentje dat je kunt bijdragen? 
 
Overige zaken: 
- Het bestuur heeft de webmaster om raad gevraagd ivm het 
functioneren van onze website.  
- FAN-lid  Jeroen Gooskens is op 25 maart overleden. Op 30 maart is 
met een viering in de Boskapel afscheid van hem genomen. Door zijn 
doofheid was het bijwonen van een gezamenlijke tekstbespreking 
voor hem weinig zinvol, maar hij bleef verbonden met de FAN en 
vooral met Augustinus; zie bijv. zijn essay 'Interior intimo meo' in: De 
Jacobsstaf  (sept. 2011), ontstaan tijdens zijn pelgrimsreizen. (  
http://compostela.nl/index.php?option=com_content&task=view&id
=80&Itemid=57 ) 
- Er is wellicht interesse voor een tweede familiagroep in Mariënhage 
die wat minder 'academisch' van toon zou mogen zijn. Begin 
september (datum volgt) is een informatieve bijeenkomst voor 
belangstellenden in de Groene Zaal van Mariënhage.  

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

 
Oproep van de penningmeester 
Voor degenen, die nog niet aan hun verplichting tot betaling van hun 
lidmaatschap of abonnement hebben voldaan, een dringend verzoek 
hun bijdrage voor 2013 over te maken naar rekening nummer 
310.83.66 t.n.v. Vereniging F.A.N. te Amsterdam.  
In de begroting voor dit jaar is een bedrag aan spaarrente 
opgenomen ervan uitgaande dat de leden vóór mei hun bijdrage 
zouden hebben betaald. Helaas heb ik moeten constateren dat lang 
niet iedereen hieraan gevolg heeft gegeven. 
Ik reken op uw medewerking! 

Hans Simis, penningmeester  

http://compostela.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://compostela.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
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HET AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 2013 
 

Hierbij nodigen wij U, van harte uit om 
deel te nemen aan het Augustinusfeest 
dat wij op woensdag 28 Augustus a.s. 
 in Mariënhage in Eindhoven vieren. 
 
14.00 uur ontvangst met koffie en thee 
14.30 uur  Inleiding door Wim Sleddens 
         'Zozeer waren onze levens met 
elkaar verweven'. 
      Monica in de Belijdenissen 
16.00 uur; Eucharistieviering 
17:00 uur:  apéritif 
17:30 uur:  diner 
19:00 uur: sluiting 

Paul Clement 

 
 

AUGUSTINUS ONDERWEG 

 
Gebrandschilderde ramen in de kerk Sant Sauveur van Dinan   

hier de complete serie bij elkaar. Foto’s  Gerard Dietvorst 
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TERUG KIJKEN 
Het tweede Vaticaans Concilie, achterhaald of juist springlevend?  
Een verslag uit Londen 

Van 7 t/m 10 juni hebben wij (rechts, eerste rij op de foto) een bezoek 
gebracht aan onze ‘collega’s ‘ in Londen. Ook hier is namelijk een 
augustijnse lekenbeweging actief, onder de naam Austin Forum. Zij 
bestaat uit een ‘harde kern’ van vijf meiden die samen een levendige 
en actieve groep onder hun hoede hebben. Ze houden zich bezig met 
sociaal werk, met opbouwwerk, zijn actief als vrijwilligers binnen hun 
parochie, bieden hulp aan hen die het nodig hebben en begeleiden 
een jongerengroep. Dit alles gebeurt binnen  een 
parochiegemeenschap onder leiding van een jonge augustijnse 
priester: Gianni Notarianni.  
Wij waren uitgenodigd om deel te nemen aan een vormingsweekend 
dat in het teken stond van het Tweede Vaticaans Concilie. Het was 
voor ons een openbaring. Iedereen die denkt dat het tweede 
Vaticaans Concilie gedateerde is, raden wij aan om de boeiende 
teksten eens te lezen. Ze zijn verrassend modern en tonen een kerk 
die behoedzaam, soms zelfs aarzelend, maar met grote kennis van 
zaken de moderne tijd beschouwt, tot en met de rol van de moderne 
media die men al voorzag. 
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 Voor lekenbewegingen zijn de teksten van het Concilie een opsteker, 
want ze laten een kerk zien die volop in de samenleving wil staan, en 
die ook de niet-religieuzen als een fundamentele bouwsteen van de 
kerk beschouwt. Er wordt gesproken over het priesterschap van de 
niet-gewijden, wat weliswaar essentieel anders is dan dat van de 
gewijde priesters, maar niettemin op haar eigen manier onderdeel is 
van het priesterschap van Christus. Het lichaam van de kerk en al 
haar ledematen dus…een zeer augustijns thema! Zo zitten deze 
documenten vol met prachtige redeneringen, en ze zijn zeker de 
moeite waard om te lezen. Voor ons – van de post-Vaticaan 2 
generatie – een openbaring! 
Wij vonden de teksten verfrissend, actueel en getuigen van een diep 
inzicht, niet alleen in zaken van het geloof maar ook in de zaken van 
de wereld. Aan het Tweede Vaticaanse Concilie kan dan ook met 
recht een centrale plaats voor de lekenbeweging worden toegedicht.  
Het is voor ons een inspirerend, en – eerlijk is eerlijk - ook gewoon 
een heel gezellig weekend geweest, Wij zijn blij om in Austin Forum 
zulke goede buren te hebben gevonden!  

Jonas van de Wiel, Jan Martijn van der Werf 
 

STUDIEDAGEN 
 
De Boskapel 50 jaar: beleef het mee! 
In 1963 werd door Mgr Bluyssen de nieuwe 
kloosterkapel van de Augustijnen in Nijmegen 
ingezegend. De Boskapel kreeg al spoedig de 
functie van experimenteerplek voor nieuwe 
liturgie en werd toonaangevend in binnen- en buitenland.  
Vijftig jaar later is er veel veranderd: de Boskapelgemeenschap is 
tegenwoordig een zelfstandige geloofsgemeenschap, die zich nog 
steeds laat inspireren door de Augustijnse spiritualiteit. Springlevend 
en volop in beweging, dat is de Boskapel door haar eigentijdse wijze 
van vieren, de spiritualiteit, de muzikale vernieuwing en de vieringen 
die mens-nabij zijn. De Boskapel wil een plek zijn voor zinzoekers, 
mensen die zoeken naar betekenisvolle verbindingen en bezieling 
willen geven aan hun bestaan. 
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Het 50-jarig bestaan wordt gevierd op zaterdag 29 juni a.s. De 
genoemde kenmerken – zelfstandige geloofsgemeenschap, het 
samen vieren en zingen en de Augustijnse spiritualiteit, worden die 
dag belicht door een aantal deskundige inleiders.  
 ‘De Boskapel leeft…beleef het mee!’  
U bent van harte welkom op 29 juni. 
De dag vindt plaats in het Augustijns Centrum de Boskapel, 
Graafseweg 276 in Nijmegen. De kosten voor deze dag zijn € 7,50 (dit 
is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje achteraf). U kunt dit 
bedrag vooraf overmaken op rekeningnummer 2206916 t.n.v. 
Stichting Augustijns Centrum de Boskapel, Nijmegen. 
Aanmelding vooraf is noodzakelijk (via info@boskapel.nl) 
Nadere informatie over het programma is te vinden via de website 
www.boskapel.nl of telefonisch bij Annemieke Pacilly 024 3561809 
(tussen 18.15 -19.15).  

  

 
De Ontmoetingsdag van de FAN  
is op 9 november 2013 in Lindenholt. 
Het programma volgt nog. 

 
 

OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 
 De afgelopen maanden, en nu nog trouwens, 
staan volop in het teken van ons project voor de 
weduwen in Papoea. Zo is er in de Adventstijd in 
de parochie Amsterdam-Noord een actie 
gehouden, in de Veertigdagentijd heeft de 
parochie Lindenholt haar vastenactie voor ons 

project gehouden, en begin juni heeft Werkhoven het stokje 
overgenomen. Daarnaast krijgen we steeds meer vaste donateurs. 
Op deze manier hebben we met zijn allen nu al 10.000 euro kunnen 
overmaken naar de weduwen in Papoea! Iedereen ontzettend 
bedankt, ook namens pater Tromp OSA! 
 

mailto:info@boskapel.nl
http://www.boskapel.nl/
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Uiteraard kunnen we nog alle hulp gebruiken. Heeft u een goed idee? 
Weet u bijvoorbeeld een goede plaats om posters op te hangen, of 
om folders neer te leggen? Wilt u een activiteit organiseren? Laat het 
ons weten, alle hulp is nog steeds meer dan welkom! Ook als u een 
projectvoorstel heeft, laat het ons weten, dan kunnen we samen aan 
de slag! Ook financieel kunnen we alle steentjes, als vaste donateur 
of als eenmalige gift, goed gebruiken. U kunt ons het beste bereiken 
via e-mail: info@osainternational.nl.  
Namens de Stichting OSA International Nederland 
Wim Sleddens OSA (voorzitter) 
Jonas van de Wiel (secretaris) 
Jan Martijn van der Werf (penningmeester) 
bankrekening: 12.66.22.477  
IBAN: NL55RABO0126622477, BIC: RABONL2U Rabobank,  
t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven. 
 

AUGUSTINUS EN GEBED 
Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) staat elke 
dag een lezing uit het Augustijns Brevier.  

 
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 6 series. De A, B en C 
serie bestaan uit kerstteksten, de D 
serie dragen algemene teksten. V 
teksten over vriendschap en de E serie 
heeft teksten die bij rouw gebruikt 
kunnen worden.  
Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen 
kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)  
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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) 
 
Boekenleggers 
Er zijn 5 verschillende boekenleggers met teksten van Augustinus. Ze 
kosten €1,= per stuk en zijn verkrijgbaar op FANdagen.  
 
Kaarsen 
Kaarsen met het Augustinusraam uit Amsterdam zijn te koop via de 
groep Amsterdam.  
 
Boekje 
Door de Familia uit Amsterdam is een boek uitgebracht onder de titel 
‘Het leven van St. Augustinus’. De hierin weergegeven 
levensbeschrijving van de kerkvader is gebaseerd op het boek 
‘Augustinus, de boodschap van een leven’ van Vera Paronetto. In dit 
boek worden voortdurend Augustinus’ levensomstandigheden en zijn 
werken met elkaar in verband gebracht. 
Dit boek wordt verspreid onder de parochianen van de parochie van 
de H. Drie-eenheid waartoe de Augustinuskerk behoort. 
Tegen betaling van € 3,-- kunnen de parochianen in het bezit van dit  
boek komen. De meeropbrengst is bestemd voor de Stichting OSA 
International Nederland, waarmee zij een aantal projecten kan 
ondersteunen. De stichting is gestart met een weduwenproject in 
Papu (Indonesië). Voor verdere informatie over de verspreiding van 
dit boek kunt u contact opnemen met de secretaris van de F.A.N. 
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 
 
 

Familia Augustiniana       :www.familiaaugustiniana.nl 
Augustijnen algemeen       :www. augustinians.net 
Augustijnen Nederland :www.augustijnen.nl 
Augustijns Instituut nl :www.augustijnsinstituut.nl 
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 
 
 
 

 
 
 

28 augustus 2013 Augustinusfeest 
Eindhoven 

21 september Studiedag Heverlee 
9 november 2013 FANdag Lindenholt 

 


