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 Inleiding: 
 Voor u ligt het drieënzestigste nummer van Open Vensters.  De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de rondzendbrief op de site van de FAN. In de bijlage vindt u de volledige tekst van de lezing van vicaris Lode Aerts op 16 april in Gent. Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij wanneer u hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie stuurt zodat die bij Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden! Wij wensen u fijne vakantiedagen en veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Een beeld van de H. Augustinus  in het klooster St Stefanus in Gent 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
    Wij houden van de schoonheid van het huis van de Heer,  en van de plaats waar de tent van zijn heerlijkheid staat.  Tenminste, als we zelf dat huis zijn en die tent.  En het gaat hier eigenlijk over die tempel,  waarvan de apostel Paulus zegt:  'De tempel van God is heilig – en die tempel bent u zelf.'  Wij kijken graag naar gebouwen  die door mensenhanden schitterend zijn gebouwd.  Zo kunnen we ook spreken  over de schoonheid van het huis van God  en van de plaats van de tent van zijn heerlijkheid,  wanneer de levende stenen   ̶  ofwel, de harten van de gelovigen  ̶    met elkaar worden verbonden door de band van de liefde.  Versta dus waar u van moet houden,  dan kunt u er ook van houden.  Want als u houdt van de schoonheid van het huis van God,  houdt u van de Kerk. Dat is echt zo.  Niet van door kundige vaklui gebouwde muren en daken,  niet van glanzend marmer en vergulde plafonds,  maar van mensen, van de heiligen,  van mensen die God liefhebben,  met heel hun hart, heel hun ziel en heel hun verstand;  en die hun naasten liefhebben als zichzelf. (Preek 15,1)      
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BOEKBESPREKING 
Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu / red. Anneke Goovaerts. – Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 2016 (Augustinusdag 2016) € 10,00  exc. porto te bestellen bij  anneke.goovaerts@augustiniana.be   Trouwe bezoekers van de Augustinusdag in Leuven kregen vorig jaar een brief waarin werd uitgelegd dat de organisatie zocht naar een andere locatie en nieuwe verbanden om een jonger publiek te bereiken. Met de keuze voor het Academisch Centrum voor Praktische Theologie (ACPT) lijkt dat te gaan lukken. Het ACPT is een onderdeel van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en richt zich op de academische vorming en nascholing voor ieder die actief is in het pastoraat.  De Augustinusdag vond dus plaats in de KU Leuven. Aan de inhoud van de dag met de bijbehorende publicatie waarin de lezingen staan is niet gesleuteld en dat is ook niet nodig. De lezingen waren inhoudelijk heel sterk en goed op elkaar afgestemd waardoor het thema Gemeenschappen op vele manieren kleur kreeg. Het is een actueel thema: in onze steeds meer versplinterende samenleving met allerlei tegengestelde bewegingen is grote behoefte aan gemeenschap.  Het is niet onmogelijk om met mensen van verschillende sociale en culturele achtergronden samen te leven; Augustinus is zich van deze verschillen juist heel bewust getuige zijn Regel.  Pierre-Paul Walraet, o.s.c., liet vooral Augustinus aan het woord komen in zijn bijdrage: ”In één huis samenleven, dat doet deugd ...": Gemeenschap als weg naar God bij Augustinus (p. 5-48). Walraet citeerde daarbij ook uit moderne commentaren. Heel behulpzaam zijn bijv. de 12 punten die het gemeenschapsleven bevorderen, een overzicht gebaseerd op  Luc Verheijen o.s.a.  
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Augustines Marie Madeleine Maas, o.s.a. vertelde over klooster Casella in ‘Augustinessen van klooster Casella: de handen uit de mouwen (en het hart in God)’ (p. 49-96).  Dit project ontstond vanuit het verlangen hun kloosterleven dichter bij de maatschappij te brengen. Als  religieuzen nemen zij leken (meelevers) in hun gemeenschap op die zich tijdelijk willen engageren.  Liesbeth Pulinckx gaf haar visie op de gemeenschapsvorming in de huidige Kerk op basis van haar doctoraatsonderzoek: Op welke manier is het gemeenschapsdenken nog aanwezig binnen de kerk en de samenleving vandaag?.  (p.97-129).  Zij wijst op de Fresh Expressions of Church, een methode waarbij veel initiatieven ontwikkeld worden met en door parochieteams.  Pieter De Witte, aalmoezenier in het gevangeniswezen, liet zijn toehoorders kennismaken met enkele aspecten van de vervormde gemeenschap achter de tralies en wat dit voor de gevangenen betekent: Een buitengewone gemeenschap binnen de muren. Reflecties vanuit het gevangenispastoraat. (p.131-153). Verontrustend is de negatieve gelijkenis tussen het klooster en de gevangenis wat de drie evangelische raden betreft: de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Voor de gevangenen betekent dit resp.: overgeleverd zijn aan (de grillen van) de bewakers, eenzaamheid (te weinig contact) en geen bestaan kunnen opbouwen (inkomen kwijt).  Een overzicht van recente Augustinuspublicaties (2014-2016) en enkele literatuurverwijzingen naar het thema ‘Augustinus en gemeenschap’ maakt dit themaboek compleet.   FAMILIA-GROEPEN 
 FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT Het is alweer eind mei, Hemelvaart en Pinksteren liggen alweer achter ons, inmiddels hebben we met onze groep de eerste paragrafen van `Het eerste geloofsonderricht` gelezen en samen besproken. Het is prachtig te lezen hoe Augustinus reageert op het verzoek van broeder Deogratias om een en ander op te schrijven dat van nut zou kunnen zijn bij het geloofsonderricht aan beginnelingen. 
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Hij schrijft dan ook terug, dat het verzoek een aansporing is om zich er niet aan te onttrekken, nee meer nog, schrijft Augustinus, ik wil me onverwijld en met inzet aan die taak wijden. Augustinus begint dan om zijn broeder gerust te stellen, en betrekt het dan op zich zelf als hij schrijft: Vrijwel altijd ben ik ontevreden met wat ik zeg; ik wil namelijk graag iets beters aanbieden, en ik geniet innerlijk van de gedachte, voordat ik het in woorden ga gieten. En wanneer ik het dan niet zo goed zeg als ik zou willen, ben ik een beetje teleurgesteld dat mijn tong niet mee heeft gekund met mijn hart. Prachtig toch! Je begrijpt dat we uitkijken naar de het vervolg en de daaruit voortvloeiende discussies in onze groep. Voor het zomerreces komen we nog eenmaal bijeen; wie kan gaat daarna op vakantie liefst naar een warm land, en zoals ik heb gemerkt bij diverse FAN leden, gaan we als we in de gelegenheid zijn, kerken en kathedralen bezoeken en we gaan dan altijd op zoek naar Augustinus. Persoonlijk heb ik gemerkt dat als je goed zoekt hem bijna altijd vindt, gehakt uit steen, gesneden uit hout, geschilderd op doek, samengesteld uit glas en lood, soms prominent aanwezig soms weggedrukt achter een pilaar; ik ben benieuwd of er nieuwe ontdekkingen kunnen worden toegevoegd. Iedereen een fijne vakantie toegewenst. Jan van Swam  FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL Ook in de achterliggende periode hebben meditatieve vieringen plaatsgevonden op de woensdagavonden in de Boskapel. Doordat de Familia-leden bij toerbeurt invulling geven aan deze momenten, blijkt elke keer opnieuw dat geloof beleven een sterk persoonlijke kant heeft. Dat komt goed naar voren in de keuze van de titels, bijvoorbeeld De hoop te grijpen die voor ons ligt; Hij is goed voor ons; Door geloven Hem ontvangen; God prijzen, elke dag!; Wees mij genadig, God, in uw trouw; Dat uw schepping ons moge blijven verwonderen. In de muziekkeuze is eveneens een grote mate van diversiteit te signaleren: Bach, Pärt, Albinoni, Pachelbel, Mozart, Hildegard von Bingen, Saint Saëns, Schutz, maar ook Susan Boyle met Hallelujah en de alt Arvella Schuller met het lied Hand in hand now 
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walk with Jesus. Mijn idee is dat naast het bij elkaar komen om in 'relatieve' stilte het geloof samen te beleven de persoonlijke verhouding tot God en de daarmee samenhangende boodschap een vaste pijler is voor de bij het geloof betrokkene.   Tijdens de vaste Familia-avond (de vierde woensdag in de maand) is, zoals eerder in OV  gemeld, de Regel gelezen. Wat vooral van de laatste twee paragrafen blijft hangen is dat liefde ons kan redden. Citaten uit par. VII en VIII van de Regel: "[...] moet haar geluk niet zoeken in de macht, waarmee zij kan domineren, maar in de liefde waarmee zij dienstbaar kan zijn"; "Door liefdevol te gehoorzamen bewijst u niet alleen medelijden te hebben met uzelf, maar ook met uw overste. [...]"; "De Heer geve dat u, gegrepen door het  verlangen naar geestelijke schoonheid, dit alles met liefde onderhoudt. [...]".  We hebben de Regel uitgelezen. Teveel nadenken over welke tekst we in de komende tijd tot ons nemen is niet nodig! Immers, Augustinus schrijft in par. VIII, 2: "Eens in de week moet dit boekje voorgelezen worden. Het is als een spiegel: u kunt er in zien of u niets verwaarloost of vergeet. En als u vindt dat u beantwoordt aan wat er staat, dank dan de Heer, de gever van alle goed [...]." Of we ons aan dit stukje van de Regel strikt gaan houden, zal de toekomst leren! De Ontmoetingsdag in 'Hemels Gent' is wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Met z'n zevenen (de hele Boskapel-familia!) waren we aanwezig. De hartelijke, gastvrije ontvangst door Paul de Wit, de voortreffelijke lezing door Lode Aerts, het bijzondere gebedsmoment in gezamenlijkheid met de Augsutijnen, de heerlijke lunch en het doorwrochte 'gidsen' door De aanbidding van het Lam Gods en de gezellige afsluiting, rijk voorzien van een goede stemming en met lekkere broodjes, in het Stefanus-klooster zijn alle goede redenen geweest af te reizen naar Gent. Met een hartelijke dank en groet aan onze Zuider-Augustijnen! Hans Walkate   
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VAN HET FAN-BESTUUR 
 Op dinsdag 14 mei vergaderde het bestuur FAN. We genoten nog even na van ‘Hemels’ Gent: de hartelijke ontvangst door Paul de Wit, de lezing van Lode Aerts die zeer in de smaak viel, evenals de toelichting van Andrés Perez. Dankzij alle voorbereidingen verliep de organisatie heel soepel en de lekkere broodmaaltijd tot besluit was een echte verrassing. We zullen de zeker de woorden van Paul de Wit om deze contacten aan te houden ter harte nemen.   Inmiddels is contact opgenomen met de beoogde spreker voor onze najaarsdag in oktober 2016: Joseph Farrell, lid van het algemeen bestuur OSA en Director of Campus Ministry at Merrimack College in Villanova (VS). Hij gaat op onze uitnodiging in en komt naar Nederland! Reserveer alvast zaterdag 22 oktober in uw agenda.  Ook de invulling en organisatie voor een speciale dag in 2017 om ons tienjarig jubileum te vieren begint duidelijk te worden.  We namen lopende zaken door en we studeren op alternatieve vormen van lidmaatschap. Wat penibel blijft is de bestuursbezetting. Evert Jan van der Werf en Hans Simis zijn volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar. We zoeken dus twee nieuwe bestuursleden onder wie een adequate penningmeester. Wie wil zich melden?  De volgende bestuursvergadering is op 12 juli.  Namens het bestuur, Ingrid van Neer, secr. FAN  
  

AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: Wilt u een abonnement op Open Vensters?  Het abonnementsbedrag voor 2016 is € 10,00  IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2016’     
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Van de redactie: De oplettende lezer heeft gezien dat bij het overzetten van de kopij naar OV 62 er een komma weggevallen is in het stukje van de penningmeester… “Zoals uit de cijfers blijkt zal er in 2016 een exploitatietekort ontstaan  van ca. € 480,00 indien er geen maatregelen worden genomen.” had er moeten staan. Met excuses! 
 TERUGBLIK  
 FANDAG 16 APRIL 2016  HEMELS GENT Op bezoek bij de Augustijnen  Op zaterdag 16 april bezochten leden van de Familia Augustiniana Nederland (FAN) van de Augustijnse Fraterniteit Utrecht en van de Federatie Sint-Augustinus Zonnebeke het oudste Augustijnenklooster van Noord-West-Europa: het Sint-Stefanusklooster (1296). 
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De dag was gericht op ontmoeting, inspiratie en gezelligheid.  

De Belgische prior-provinciaal P. Paul de Wit O.S.A. leidde de groep rond door het klooster en vertelde vol enthousiasme over de rol die zijn Augustijnse gemeenschap in de toekomst kan en wil vervullen in kerk en maatschappij. 
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 De bibliotheek is nog steeds in gebruik    In zijn lezing ‘Gods goede schepping’ hield vicaris Lode Aerts van het bisdom Gent vervolgens een gloedvol pleidooi voor een positieve interpretatie van Augustinus' visie op de schepping (zie artikel hierna). 
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  's Middags ten slotte, na gemeenschappelijke gebed   

en middagmaal met de Augustijnen,    
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maakte de groep een stadswandeling  onder leiding van André Perz, deskundig op het gebied               van oude muziekinstrumenten (wat de rondleiding een zeer speciaal cachet gaf). Doel was de Sint-Baafskathedraal en de restauratie van het Lam Gods van de Gebroeders Hubert en Jan van Eyck uit 1432. Het was een heel gevarieerde, leerzame en hartverwarmende dag!  Lode Caes         

Dames, dank voor de lekkere hapjes voor ons vertrek. Dank ook aan de augustijnen in Gent voor de goed verzorgde dag! 
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GODS GOEDE SCHEPPING  Op de ontmoetingsdag ‘Hemels Gent’  hield vicaris van het bisdom Gent Lode Aerts in zijn lezing ‘Gods goede schepping’  een gloedvol pleidooi voor een positieve interpretatie van Augustinus' visie op de schepping. Hierbij een samenvatting van de grondlijnen.  We beseffen vandaag steeds meer hoe wankel onze leefwereld wel is met zijn toenemende lucht-, water- en bodemverontreiniging. De aarde warmt gestaag verder op, de ijskappen smelten, de  zeespiegel stijgt en de woestijn rukt op. Grondstoffen worden schaarser. Zo ontstaan onvermijdelijk militaire conflicten en migratiestromen. Onze ecologische voetafdruk in het rijke Westen is zo groot dat de aarde kreunt onder het gewicht van haar bewoners. Deze crisis daagt ons christenen uit. Ze plaatst ons willens nillens (‘tegen wil en dank’ red.) voor een strenge spiegel. Hebben we Gods goede schepping als een geschenk opgevat waarin we God dankbaar kunnen herkennen en met Franciscus zeggen: ‘Laudato sì’? Of hebben we ons hoogmoedig boven de schepping geplaatst en haar genadeloos misbruikt? Het is een verwijt dat de christenen vaak te horen krijgen. 
 ‘Beschuldigde, sta op’ Dat verwijt tegen de christelijke traditie wordt dikwijls als een zwarte piet naar Augustinus, de bisschop van Hippo, (354-430) doorgeschoven. Het Westerse dualisme, de gespletenheid tussen Schepper (boven) – die zomaar uit het ‘niets’ ‘iets’ schiep – en de schepping (onder), wordt dan in de schoenen van z’n theologisch denken geschoven. Een soort van kwaadaardige kanker met uitzaaiingen tot op vandaag. Augustinus zou voortwoekeren in alles wat nu misloopt: de ongelijke man-vrouwverhoudingen, het rationeel onderwaarderen van menselijke gevoelens, het verdringen van hun seksualiteit, het uitbuiten en vernietigen van de natuur.  



17 
 

Als je zoekt, vind je allereerst in z’n bekendste werk ‘De Belijdenissen’ gemakkelijk teksten waarin Augustinus de schepping uit het niets beklemtoont. God liet de wereld niet ontspruiten uit zijn moederlijke schoot. Hij schiep niet een koekje van eigen deeg. Hij schiep, schreef Augustinus, ex nihilo, ‘uit het niets’. Uit dat niets komt het ‘iets van de materie’ voort. Daaruit zou dan volgen dat Augustinus God op zijn minst overwaardeert en de wereld onderwaardeert. Is Augustinus schuldig? Het lijkt erop, want hij beklemtoont inderdaad dat de Schepper fundamenteel van zijn schepping verschilt. God had de wereld niet nodig. De wereld is echt niet aan God gelijk. De wereld is wel door God gemaakt, maar ze is niet God. Alleen vanuit Hem haalt ze haar relatieve goedheid. Toegegeven, er is dualisme bij Augustinus. Maar beschouwt hij daarom Gods scheppingswerk als minderwaardig, rechtvaardigt zijn visie, werkt ze daarom bijvoorbeeld de superioriteit van westerse technologie in de hand ten koste van de natuur? In wat nog volgt, proberen we meer recht te doen aan Augustinus’ denken over de schepping en over de relatie van deze wereld met haar Schepper.  Schepping uit het niets Waarom heeft Augustinus nu zo een sterke scheiding gemaakt tussen de Schepper en de schepping? Waarom draagt ze niet de kenmerken van een goddelijk wezen? Laten we net als Augustinus vanuit de Schriften vertrekken. Lezen we niet in het scheppingsverhaal dat zon en maan, sterren en hemel meteen worden ‘ontgoddelijkt’. Het zijn geen goddelijke krachten die je moet aanbidden. Het zijn slechts ‘lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten’. Net zomin zijn dat in het verlengde alle wereldrijken en hun politieke heersers, of ze nu farao, keizer of wat dan ook heten.  Je moet ze helemaal niet dienen als waren het godenkinderen. Ze zijn zeker niet het Allerhoogste. Want niets is goddelijk in deze wereld. Dat verleent elke mens onmiddellijk al een grote vrijheid. Hij is dan wel niet goddelijk maar ook niet onderworpen. Gods schepping uit het niets is nergens schatplichtig aan. Ze is gratuït, als een gegeven geschenk, dat 
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je respectvol behandelt. Als ze al een grond heeft dan is het de wil van God die liefde is. 
 Gods goede zorg? Omdat God zich als liefde heeft geopenbaard, moet ook de geschapen wereld, die helemaal op Hem teruggaat, goed zijn. Vanzelfsprekend is dit eerlijk gezegd niet, zeker niet voor de jonge Augustinus die jaren bij de sekte van de Manicheeërs bleef met hun massale wereldvlucht uit onvrede met alle lijden en pijn. Vanzelfsprekend is het evenmin voor ons vandaag. Daarom bestaat er wel iets teveel lijden in onze wereld. Worden er geen onmenselijke oorlogen uitgevochten? Lijden we niet onder de terreur van fundamentalisten dichtbij en veraf? Kennen we niet veel zieke mensen? Worden er geen onschuldige kinderen misbruikt of mishandeld? Bestaat er niet nog steeds hongersnood? Zijn er geen natuurrampen? Wordt ons mens zijn niet gestoord door zinloze overconsumptie en de daarbij horende vernietiging van het leefmilieu? Kun je dat allemaal Gods goede schepping noemen? Geen wonder dat het universum vaak wordt aangezien als chaos of als een strijd tussen goed en kwaad. Eigenlijk is de godsdienstige overtuiging van een schepping, die ondanks alles goed is, eerder uitzonderlijk. Het is eigen aan onze westerse cultuur die schatplichtig is aan het Bijbels scheppingsoptimisme, al worden sommige uitwassen van uitbuiting van de natuur hier ook rechtstreeks mee in verband gebracht!  Het is de ene God van liefde, die de wereld heeft gewild en die er blijvend zorg voor draagt. Dat is de Bijbelse God. Precies de harmonie in de schepping is volgens Augustinus de grond voor haar schoonheid en ook het teken dat de schepping niet totaal van haar Schepper is gescheiden, maar eigenlijk gewoon ‘in God’ bestaat. Dat relativeert al sterk z’n aangewreven dualisme. De wereld wordt niet geregeerd door een blind noodlot. Het is God, die voor zijn schepping zorgt, al erkent Hij ook de vrijheid die Hij zelf aan de mens gegeven heeft. En die vrijheid moet ons precies aanzetten om de schepping in stand te houden en verder te ontwikkelen.  
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Gods goede schepping Onze wereld is niet God, maar onze wereld is wel goed. De natuur is werkelijk als een groot boek, waarin we kunnen lezen over de 
goedheid van de Schepper. Bij Augustinus kunnen we prachtige pagina’s lezen over de goedheid van de schepping, die overigens maar zelden in dit verband worden aangehaald. Vooral de schepping van de mens ziet Augustinus als een genade: 
 “Dat wij boven het niets verheven zijn en niet zoiets zijn als een levenloos lijk, een gevoelloze boom, een redeloos dier, maar mensen 
die er zijn, die leven, die gevoel en rede bezitten en die in staat zijn de Schepper voor zo’n grote weldaad te danken:  dat alles kan men met recht genade noemen (...) omdat het ons geschonken is door de onverdiende goedheid van God.” 
 Dat de dingen aan God alleen hun bestaan te danken hebben, betekent nog iets meer. De dingen vinden hun bestaansgrond in geen enkel opzicht in zichzelf. Ze zijn in niets absoluut. De dingen ‘zijn’ in de mate dat zij ‘geschapen zijn’.  
 Alles houdt met zijn scheppen verband. Allereerst het lot van mensen: het lijden van de blinden en de zwakken, maar ook het licht van de zienden en de kracht van de sterken. God is niet alleen te vinden in de contrastervaring van het lijden. Augustinus brengt God ook in verband met al het positieve, het schone en het goede. Alles wat is, is goed voor de gelovige Augustinus. Het maakt Gods eer uit. En daarvoor kunnen wij enkel God danken en prijzen. Anderzijds wordt de werkelijkheid nergens verabsoluteerd. Ze is niet perfect, ze is niet zo schoon, niet zo goed, niet zo ‘zijnd’ als God zelf. Worden de geschapen dingen dan echter gedegradeerd tot loutere gebruiksvoorwerpen? Over deze vraag handelt onze laatste gedachtegang.  De mens als beheerder De mens is geen eigenaar van de schepping waarover hij onverkort mag heersen, maar slechts beheerder, rentmeester of mandataris. 
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Overigens moet de mens in zijn beheer rekening houden met de eigen logica in de geschapen wereld, die vraagt om respect. Er bestaan volgens Augustinus natuurwetten met een eigen doelmatigheid die God in de dingen heeft gelegd. Hij mag m.a.w. de natuur niet forceren.  
 Zoals vele kerkvaders hoopt Augustinus dat een respectvolle omgang met de schepping de oorspronkelijke harmonie uit het paradijs kan herstellen. Onze vrijheid en verantwoordelijkheidszin zijn hiervoor natuurlijk van cruciaal belang. De bisschop van Hippo ergert zich bijvoorbeeld aan mensen die de pijn van een dier niet willen minderen. Het ergert hem evenzeer dat “voor een paard vaak meer wordt betaald dan voor een slaaf of voor een juweel meer dan voor een dienares”. Hij verzucht: “Soms kennen wij de plaats [van dieren] in de wereld niet, soms kennen wij ze wel, maar hechten wij toch meer waarde aan ons eigen welvaren.” 
 Niet onze hartstocht of onze hebzucht mogen ons leiden, wel het gebod van de Schepper. Anders zijn we gevangen in menselijk kwaad dat in zijn val ook de schepping kan meesleuren. Er is daarom sowieso werk aan de winkel. Voor onze zondeval “bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing”. Maar na de zondeval zegt Jezus terecht “Mijn vader werkt ononderbroken”. Na de zondeval blijft God zijn scheppingswerk verder zetten en de mens heeft daarin zijn rol te spelen als beheerder en niet als overheerser. Bij dit alles mag de mens Gods schepping gebruiken maar dit biedt hem geen vrijbrief voor willekeurig misbruik.  Lode Caes  
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AUGUSTINUS ONDERWEG EN THUIS 
 Ronell Veldhuis,  Montefalco                 STUDIEDAGEN 

 FANdag   De datum van de komende FANdag is inmiddels bekend. De datum hing met name af van de agenda van Joe Farrel o.s.a. de inleider van die dag. We kunnen inmiddels vertellen dat de FANdag op 22 oktober 2016 zal zijn! De dag zal zijn in Mariënhage, Eindhoven. De uitnodiging volgt nog.    
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STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  
 De afgelopen periode heeft OSA International opnieuw veel steun mogen ontvangen van vaste donateurs en van spontane of georganiseerde giften. Helaas is de realiteit in Papoea zodanig grillig dat het moeilijk is om contact te onderhouden met het betreffende gebied waar 'onze' weduwen wonen. Van mensen die er zijn geweest, is wel vernomen dat de weduwen die we hebben ondersteund met die steun een huis resp. een opleiding voor hun kinderen hebben kunnen krijgen. Het  geld is dus goed besteed. Momenteel wordt hard gewerkt aan het vinden van een vaste contactpersoon om zo het resterende geld op een verantwoorde manier ter plaatse ten goede van de bevolking te kunnen laten komen. Onze stichting blijft zich onvermoeibaar inzetten voor de weduwen in het Indonesische deel van Papoea. Wilt u meehelpen? Dan zijn uw giften en donaties uiteraard van harte welkom! 

 bankrekening: 12.66.22.477  IBAN: NL55RABO0126622477,  BIC: RABONL2U Rabobank,  t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven.  Namens de Stichting OSA International Nederland,    Wim Sleddens (voorzitter)  Jonas van de Wiel (secretaris)  Jan Martijn van der Werf (penningmeester)  VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering Werkhofgemeenschap 
 Woensdag  19.30 u Meditatieve viering Boskapel 
 Donderdag 7.45 u  Meditatief morgengebed Lindenholt 
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 VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 
  

Participanten Augustijnse Beweging 
Nederlandse Provincie  van de Augustijnen www.augustijnen.nl  
Vereniging Familia Augustiniana Nederland www.familiaaugustiniana.nl 
Zusters Augustinessen van  St. Monica, Hilversum www.zustersaugustinessen.nl 
Zusters Augustinessen  van Heemstede  
Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf, Maarssen www.priorijemmaus.nl  

 
Norbertijnen van de Abdij van Berne, Berne Heeswijk www.abdijvanberne.nl 
Augustijns Instituut, Eindhoven www.augustinus.nl www.augustijnsinstituut.nl 
Werkhofgemeenschap, Werkhoven www.werkhofgemeenschap.nl 
Boskapelgemeenschap Nijmegen www.boskapel.nl  
Augustijnse Beweging www.augustijnsebeweging.nl 
 Op de website van het Augustijns Instituut in Eindhoven is ook informatie te vinden over de augustijnse instituten in Leuven, Würzburg, Rome, Villanova en Malta.  Het Augustijns Historisch Instituut in Leuven werkt samen met de Katholieke Universiteit Leuven. Het instituut publiceert het tijdschrift Augustiniana (list of articles) en onderhoudt twee databanken: www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html   
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Andere augustijnse websites: Augustijnenkerk in Eindhoven: www.augustijnenkerk-eindhoven.nl Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal de Salvatorparochie vormt: www.dekathedraal.com/deaugustinus/ Het r.-k. studentenpastoraat St. Augustinus in Groningen koos voor Augustinus als patroonheilige: www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-hippo/ Augustijnenkerk Dordrecht: www.augustijnenkerk.nl   Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus  De christelijke webwinkel ‘Wereld Feesten Almanak’ geeft informatie over (de) Augustinus (feestdag): www.beleven.org/feest/sint_augustinus Julia van Wel  
STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  bankrekening: 12.66.22.477  IBAN: NL55RABO0126622477,  BIC: RABONL2U Rabobank,  t.n.v. Stichting OSA International NL  te Eindhoven.   AUGUSTIJNSE AGENDA 

  28 augustus 2016 Augustinusfeest 22 oktober 2016 FANdag in Eindhoven            


