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Inleiding: 
 

Voor u ligt het zestigste nummer van Open Vensters.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN.  
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 veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Augustinus op het 
plafond in een kerk  
in Duitsland.  
(Koblenz of Mainz) 
Foto: Henk Kroon 
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 
Goed is wat iemand goed kan maken.  
Goed is ook datgene waarmee je iemand goed kunt doen.  
Het goede dat iemand goed kan maken, is God.  
Alleen God die altijd goed is, kan een mens goed maken.  
Daarom roep ik God aan om goed te kunnen worden. 
 
Een ander goed is datgene waarmee je iemand goed kunt doen.  
Dat kan alles zijn wat je hebt, zoals goud of zilver.  
Dat is goed omdat je er een ander goed mee kunt doen,  
niet omdat het jou goed maakt.  
Als je het alleen hebt om er zelf goed van te worden,  
heb je het alleen maar om er meer van te krijgen.  
Je hebt goud en zilver genoeg, en toch wil je meer.  
Je zakken zitten vol, en toch snak je naar meer.  
Dan ben je niet rijk, maar ziek.  
Dan ben je een zieke die vol water zit en toch voortdurend dorst heeft.  
Je zit vol water, en toch heb je dorst.  
Zoals iemand met waterzucht uit is op water, zo ben jij uit op geld.  
Hoe kun je dan genieten van je rijkdom?  
Je hebt goed, en dat is goed. Want je hebt het om er een ander goed 
mee te doen, niet om er zelf beter van te worden.  
 
Je vraagt: 'Hoe kan ik iemand dan goed doen met mijn goud?'  
Ken je de Psalm dan niet: 'Hij strooit uit, hij deelt uit, hij geeft aan de 
armen. Zijn gerechtigheid duurt immer en eeuwig.' Dat staat er.  
Dat is nu het goede waarmee je een ander goed kunt doen, 
gerechtigheid. En heb je dit goede, dat jou goed kan maken,  
doe dan ook anderen goed met het goed  
waarvan jezelf niet beter kunt worden.  
 
(Sermo 61,3; Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 190-191 
Bewerking Wim Sleddens o.s.a.) 
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BOEKBESPREKING 
Preken met klassiekers. De rijkdommen van tweeduizend jaar 
reflectie op de Heilige Schrift / red. Henk Schoot. Tilburg University - 
School of Catholic Theology, 2015. 71 p.  

 
Ooit heb ik een dominee beledigd met de 
katholieke opmerking dat de eucharistie 
het belangrijkste deel van de viering is. 
Een protestant zal eerder zeggen: 'Doe 
mij maar een goede preek'. Katholieken 
vergeten wel eens dat een goede preek 
door God geïnspireerd is. In de homilie is 
God aanwezig. Hoe vaak riep Augustinus 
tijdens zijn preek God te hulp om hem de 
juiste woorden te laten zeggen? De 
verkondiging van Gods woord is van 
cruciaal belang. Hiervoor is Bijbelstudie 
nodig, maar voor de exegese werkt al dat 

wetenschappelijk onderzoek – hoe belangrijk ook – niet zo 
inspirerend. De kerkvaders bieden die geestelijke begeleiding wél en 
hun interpretatie hoeft niet vergeeld of  achterhaald te zijn. Hun 
exegese verbaast, verrast en verfrist ons.   
  Een mooi voorbeeld van de groeiende aandacht voor de 
preken van oude en middeleeuwse kerkvaders is de studiedag die de 
Tilburg School of Catholic Theology (TST) organiseerde op 18 juni. 
Preken met klassiekers bevat de voorbeelden die die studiedag 
besproken zijn. De kerkvaders met hun premoderne commentaren 
behoren tot de levende traditie van de kerk en hun visie kan ons 
helpen een tekst te verstaan. Een tekst heeft immers vele 
betekenissen; de betekenis van de tekst hoeft niet beperkt te blijven 
tot de oorspronkelijke interpretatie ervan. Marcel Sarot geeft als 
voorbeeld een preek van Augustinus over de geboorte van Christus. 
Augustinus interpreteert de dag van Kerstmis als 'de vierde 
schepping' (p. 14, zie sermo 370). Vanuit het genderperspectief is dit 
een heel moderne observatie.  
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 In de vroegste Griekse teksten komt steeds weer de 
christelijke levensstijl ter sprake, aldus Bram van de Beek. Christenen 
moeten zich in positieve zin onderscheiden van de heidenen. De 
christelijke ethiek is niet vergelijkbaar met een of andere filosofische 
stroming. 'Het christelijk leven is gegrond in de nieuwe realiteit die in 
Christus is aangebroken. Omdat mensen participeren in Christus, 
delen ze in zijn leven en dat wordt zichtbaar in hun daden. De 
christelijke levenswijze is daarom niet los verkrijgbaar' (p. 21). In de 
eerste eeuwen zijn er dus veel christologische preken waarbij de 
kerkvaders graag werken met contrasten die de hoogheid en de 
vernedering van Christus laten zien. Zo'n helder paradigma 'voorkomt 
dat we openstaan voor allerlei invloeden van de waan van de dag.' (p 
29) 
   Paul van Geest behandelt Augustinus' eerste traktaat op het 
Johannesevangelie ( zie Geef mij te drinken) om aan te tonen hoe 
actueel de inhoud is. De moderne gedachte dat God het product zou 
zijn van het menselijk bewustzijn is al door Augustinus ondervangen. 
En Augustinus blijkt een voorloper van Kant als hij benadrukt dat we 
nooit buiten de structuren van onze waarneming kunnen treden. God 
is aanwezig in ons, hoger en dieper dan het 'ik' zelf, zegt Augustinus. 
Maar deze aanwezigheid wil niet zeggen dat de mens God ook kan 
vatten. 'Bewustzijn van het eigen bewustzijn gaat samen met het 
besef dat God totaliter aliter, juist groter is dan dit bewustzijn en dus 
onbegrijpelijk is.'(p.38) 
 
De bundel bevat nog twee bijdragen: Thomas The 'Unheard' Preacher 
van Mark-Robin Hoogland C.P. en Preken met Calvijn van Wim 
Moehn. Inderdaad, er is inmiddels genoeg prekenmateriaal van de 
kerkvaders in het Nederlands beschikbaar, zowel van Augustinus, als 
van Thomas van Aquino en Calvijn. In het boekje wordt het 
Augustijns Instituut met name genoemd, niet alleen vanwege de 
publicaties / vertaalde preken maar ook vanwege de website met 
Augustinus' commentaar bij de evangelielezingen (zie liturgisch jaar). 
Aandacht voor de preek, ook van toehoorders, is van groot belang. 
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De kerkvaders worden weer gelezen en dat Augustinus een boeiende 
exegeet is, is in onze kringen genoeg bekend. 

Ingrid van Neer 
 
FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Met de groep lezen en reflecteren we op ‘preken over de eerste brief 
van Johannes’, in een bewerking van Wim Sleddens. We nemen daar 
ook uitgebreid de tijd voor. 
Als mensen van reizen terugkomen en daarin ontmoetingen en 
gesprekken hebben gehad met augustijnen of mensen die daarin 
geïnteresseerd zijn, of wanneer er informatie is van andere 
augustijnen of augustijnse (leken-)groepen dan krijgen de verhalen 
daarvan uitgebreid aandacht. Wat dat betreft zijn wij een groep met 
aandacht naar andere Augustinus-geïnteresseerden. Wij kijken dan 
ook best uit naar (informatie over) het volgende internationale 
congres. 
Binnen de groep zijn er wat verschuivingen door leeftijd of andere 
gebeurtenissen. Zo is er een nieuw lid bij, lassen enkelen even een 
pauze in en zijn voor enkelen de mogelijkheden voor bezoeken 
buitenshuis wat minder mogelijk. 
Als groep gaan we met plezier en enthousiasme door al is er op dit 
moment eigenlijk weinig ‘nieuws’ te melden. 

Evert Jan van der Werf 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Tot nu toe bevalt het goed om op onze maandelijkse bijeenkomst 
een tekst van Augustinus te bespreken die we ieder om de beurt 
tevoren gekozen en voorbereid hebben. Toch willen we na de 
zomervakantie weer eens gedurende een langere periode, samen 
een en dezelfde tekst bekijken. We gaan ons buigen over de Regel, 
wat ons inspireert en wat we er zelf mee kunnen. 
 We gaan door met de meditatievieringen op de 
woensdagavond, ook al trekken deze vieringen weinig Boskapellers. 
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We willen zo toch het gedachtegoed van Augustinus levend houden. 
En we hebben eind augustius weer, samen met pastor Ekkehard, de 
Augustinusviering voorbereid en vorm gegeven. De viering ging dit 
jaar over de Schepping. 
 
Jammergenoeg heeft ons aspirant-lid Gerrit Steunebrink de groep 
verlaten. Bij onze Familia vond hij niet die katholieke, spirituele groep 
van jonge mensen waarvan hij hoopte dat die een toekomst zou 
kunnen bieden aan de kerk. Hij is ook teleurgesteld in Augustinus. 
Volgens hem kun je in Augustinus, met name in zijn opvatting van de 
liefde, geen inspiratiebron vinden voor een inclusieve, niet 
uitsluitende, homo’s en gescheiden mensen accepterende, 
kerkgemeenschap. Augustinus kan mooie dingen zeggen over je 
vijanden liefhebben. Maar scheurmakers zoals de donatisten, beticht 
hij van de grootste liefdeloosheid, op een manier die soms zelf 
liefdeloos aandoet. Augustinus kende dan ook de problematiek van 
een liefdeloze kerk niet. Het is bij hem andersom: degenen die de 
kerk verlaten, hebben de liefde niet. 
De dingen die Gerrit inbracht, zouden ons wel aan het denken 
kunnen zetten … 
 Het lukte ons niet om vóór de zomervakantie een uitstapje te 
organiseren. We hopen nu in september samen met leden van de FA 
Lindenholt naar Rolduc te gaan. Of het uitstapje doorgegaan is 
vertellen we in de volgende Open Vensters! 

Julia van Wel 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM 
Ontmoetingsdag 10 oktober in Amsterdam 
Na een jaar van uitstel komen wij dan volgende maand voor de 
najaars-ontmoetingsdag in Amsterdam bij elkaar. 
Zoals u in de uitnodiging en het dagprogramma kunt lezen, belooft 
het een mooie en inspirerende dag te worden.  
Voor de liefhebbers onder ons is in het middagprogramma een 
speciaal muzikaal intermezzo ingeruimd. 
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Onze organist (titulair) Susanna Veerman zal ’s-middags een tweetal 
stukken van Saint-Saëns op het monumentale Aristide Cavaillé-Coll 
orgel ten gehore brengen. 
Indien het weer het toelaat bestaat de mogelijkheid om tijdens de 
lunchpauze een wandeling door het mooie Rembrandtpark te maken. 
Onze familiagroep verheugt zich erop om op 10 oktober velen van u 
te ontvangen. 

Hans Simis 
 
VAN HET FAN-BESTUUR 
 

 
De uitnodiging voor de familiadag van 10 oktober 
2015 met alle bijlagen vindt u ingesloten bij OV 60. 
 
Ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana Nederland 
zaterdag 10 oktober 2015 in de St. Augustinus Amsterdam. 
 
PROGRAMMA 
10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie / thee  
10.30 -10.35 uur Welkom en mededelingen door de voorzitter 
10.35 – 11.15 uur Brian Heffernan vertelt over zijn boek  
   Een Kleine orde met allure. 
11.15 – 11.30 uur Korte pauze 
11.30 – 12.00 uur vraaggesprek met Brian Heffernan 
12.00 – 13.30 uur Lunchpauze  
13.30 – 14.45 uur ALV  
14.45- 15.00 uur Theepauze 
15.00- 15.15 uur Camille Saint-Saëns (1835-1921),  
   Sept Improvisations op. 150 
                 Allegretto nr. 4  Allegro giocoso nr.7  
   uitgevoerd door Suzanne Veerman. 
15.15 - 15.45 uur Gebedsdienst  
15.45 – 16.30 uur Sluiting, waarna men bij een aperitief  
   kan napraten 
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TERUGBLIK AUGUSTINUSDAG 28 AUGUSTUS 2015 

 
Tijdens de 
eucharistieviering 
hebben twee leden van 
de Fraterniteit  
(Diederick Wienen en 
Peter Commandeur) 
hun beloften vernieuwd  
en is Joost van Neer 
toegetreden tot de 
Fraterniteit. 
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Na de gezamenlijke lunch 
was het tijd voor de 
boekpresentatie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dagvoorzitter  
Gerard van Hoof o.s.a. 
opende de bijeenkomst 
en leidde de sprekers in.  
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prof. Paul van Geest       Paul Clement o.s.a.            Brian Heffernan 
 

 
 
   
 
en toen was het zover.... 
 
Een kleine orde met allure 
 

 
 
 
De uitleg over het 
fresco in de refter,  
Op de voorkant  
van het boek  
kunt u vinden in 
Forum
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daarna 
kon iedereen 
het boek kopen.... 
en er  
het glas op heffen! 
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Met een gezellig buffet waar weer heel veel lekkers te halen was 
werd deze bijzondere Augustinusdag besloten.   
 

 
foto's: fam. van Neer, Evert Jan vd Werf
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‘Met het hart wordt geloofd tot rechtvaardiging, maar met de 
mond wordt belijdenis gedaan tot heil. Velen geloven met het 
hart, maar schamen zich voor de belijdenis met de mond. Wat 
baat het met het hart geloofd te hebben, als de mond aarzelt om 
te spreken wat in het hart is opgekomen.’ Augustinus, preek 108 
 

STUDIEDAGEN 
 
ONTMOETINGSDAG VAN DE AUGUSTIJNSE BEWEGING  
 
Geloven Hoeksteen of Struikelblok ?  
Hoe kunnen Augustinus en Stephanus ons hierbij inspireren 
De Augustijnse Beweging nodigt allen die bij Augustinus inspiratie 
vinden, uit voor deze dag van ontmoeting en verdieping. 
Meer dan ooit, lijkt wel, roept ‘geloven’ of ‘het geloof’, zelfs zeer 
tegenstrijdige reacties op. Wat voor de een, een ‘hoeksteen’ is in hun 
leven, is voor een ander een ‘struikelblok’. Geloven en geloof kunnen 
ook ‘een rots in de branding’ of ‘een rots om op te bouwen’ zijn. 
De vraag die deze ontmoetingsdag centraal staat, is: getuigen wij van 
ons geloof, en in hoeverre durven we dat vandaag de dag nog? 
We laten ons hierbij inspireren door Augustinus: 
‘Toen Jezus gezegd had: ‘Jullie zijn het licht van de wereld’, voegde 
Hij eraan toe: ‘Men steekt geen lamp aan om ze vervolgens onder de 
korenmaat te zetten’. Jullie komen op een kandelaar te staan om 
licht te geven. Wat betekent nu de kandelaar voor de lamp? Luister 
naar wat de kandelaar zelf zegt: ‘Wie licht wil schenken, moet zich 
niet schamen om een kandelaar van hout te zijn. Het kruis van 
Christus is de kandelaar’ . (Augustinus preek 279) 

PROGRAMMA 
10.00 Aankomst, koffie, thee 
10.30 Woord van welkom door Bob Bodaar,  
           voorzitter Augustijnse Beweging 
10.35 Augustinus en Stephanus: getuigen van het geloof door  
prof. Anthony Dupont hoogleraar Universiteit Leuven en verbonden 
aan het Augustijns Historisch Instituut 
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11.45 Gedachtewisseling n.a.v. de inleiding 
12.30 Lunch & ontmoeting  
13.30 Durven wij van ons geloof te getuigen? 
groepsgesprekken onder leiding van: - Joost Koopmans - Frank van 
Roermund - Tarcies Wijngaard - Paul Clement 
15.30 Afsluiting met een korte gebedsviering  
15.45 Napraten & ontmoeting onder het genot van een glaasje wijn 
 
DEELNAME 
Datum: Zaterdag 24 oktober 2015 
Plaats: Priorij Emmaus, Diependaalseweg 17 3601 GH Maarssen  
tel: 0346- 561678 (tijdens de ontmoetingsdag) 
Voor de auto is er voldoende parkeergelegenheid.  
Per bus: vanaf Centraal station Utrecht lijn 34 en uitstappen bij de 
2de halte ‘Ariënslaan’ (+ 15 minuten) 
Kosten: € 12,50 (inclusief lunch) 
 
Aanmelding: op naam, vóór 14 oktober 2015 
per post:   - Augustijnse Beweging, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht 
e-mail:      - bodaarbob30@gmail.com 
       - a.pacilly@online.nl 
Vriendelijk verzoek bij opgave ook de deelnamekosten over te 
maken, op IBANnummer NL21INGB0002509905  
ten name van Augustijnse Beweging 
 
 AUGUSTIJNS HISTORISCH INSTITUUT BELGIË, AUGUSTINUSDAG 
 
Leuven, 30-07-2015  
Beste vrienden van Augustinus,  
Met heel veel plezier heeft de Augustinusdagwerkgroep 
negenentwintig jaar lang elk jaar een Augustinusdag voor jullie in 
elkaar gebokst. We zorgden ervoor dat spiritualiteit, studie en 
ontmoeting aan bod kwamen: de drie pijlers waarop pater Tars van 
Bavel de dag in 1986 voor de allereerste keer samen met pater 
Bernard Bruning en met de zusters Kristina Van Wonterghem en 
Emmy Vermeulen inrichtte. De dag maakte veranderingen mee, niet 
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heel significant in vorm en inhoud, maar wel naar locatie en 
doelpubliek. Wanneer het aantal deelnemers groeide, weken we uit 
naar grotere zalen, wanneer het aantal deelnemers terugliep, 
zochten we kleinere ruimtes op. De doelgroep werd iets groter 
gemaakt door iedereen met interesse voor de augustijnse 
spiritualiteit aan te spreken. De werkgroep, tenslotte, werd 
aangevuld met nieuwe leden (pater Jef Van Houtem, Anneke 
Goovaerts, pater Pierre-Paul Walraet, Anthony Dupont, Martin 
Davakan) maar we moesten ook weer afscheid nemen van enkele 
leden (pater Tars van Bavel en pater Jef Van Houtem).  
Een aantal van de kernleden van de huidige werkgroep hebben om 
diverse redenen een stap terug moeten zetten. We nemen afscheid 
van hen, dankbaar om wat ze al die jaren zo onvermoeibaar hebben 
gedaan: zuster Kristina Van Wonterghem, zuster Emmy Vermeulen 
en pater Pierre-Paul Walraet zijn elders hard nodig en we begrijpen 
dat de werkzaamheden voor de Augustinusdag daardoor ernstig 
onder druk kwamen te staan.  
Maar het verhaal van de Augustinusdag is nog niet af. We gaan door. 
De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard 
nagedacht en gewerkt om een formule uit te werken die haalbaar is, 
en om tegelijkertijd een studiedag van kwaliteit te blijven brengen.  
We zijn bij wijze van proef in zee gegaan met het Academisch 
Centrum voor Praktische Theologie (ACPT). Dit centrum is ontstaan 
om pastores voor te bereiden en te vormen op hun latere praktijk en 
om door allerlei initiatieven, zoals studiedagen, ook dienstbaar te zijn 
aan het pastorale veld in Vlaanderen. Het centrum werkt al met 
verschillende partners samen voor de verzorging van een hele reeks 
studiedagen, en na afloop van de volgende Augustinusdag zullen we 
evalueren of dit een goede formule is voor beide partijen. We hopen 
op deze manier nog meer mensen met interesse in de augustijnse 
spiritualiteit te bereiken.  
Dit samenwerkingsverband houdt enkele veranderingen in. Zo 
moeten we rekening houden met het academisch jaar, en is de dag 
verschoven naar de maand mei. Bovendien worden er door het ACPT 
geen studiedagen in het weekend georganiseerd, en verhuisde de 
dag naar de vrijdag. De Augustinusdag zal in 2016 worden gehouden 



19 
 

op een prachtige locatie van de KU Leuven in het hartje van Leuven 
(de Universiteitshallen). Onze prijs hebben we moeten aanpassen 
aan de prijzen van het ACPT: we vragen nu € 40,00, waarvoor u 4 
sprekers krijgt, en een maaltijd, verzorgd door de ALMA. Dit betekent 
ook dat we geen gebruik meer zullen maken van de enthousiaste, 
onvermoeibare en belangeloze inzet van de vrijwilligers uit de 
parochie Onze-Lieve-Vrouw van Troost te Heverlee. We danken hen 
bijzonder hartelijk voor hun jaren inzet. De publicatie die bij de 
studiedag hoort, blijven we uitgeven en zal apart verkrijgbaar zijn op 
de dag zelf.  
U zult begin 2016 de u vertrouwde folder toegestuurd krijgen, bij 
voorkeur per e-mail vanuit het ACPT, maar als u dat gewend was, per 
post door onszelf verstuurd. met daarin de gewijzigde manier van 
inschrijving en betalingsmethode, die dit jaar zal verlopen via het 
ACPT. Inschrijven gebeurt dan ook via hun website 
http://www.pastoralezorg.be/page/studiedagen/ Zodra de 
inschrijvingen geopend worden, zult u dit kunnen doen via het 
invulformulier op de website. U vindt de pagina met onze studiedag 
hier: http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-20-mei-2016/.  
Het is geen eenvoudige beslissing geweest, en er is veel over 
nagedacht. We hopen dat de formule succesvol zal blijken en we 
hopen deze verandering samen met jullie te omarmen en vol 
vertrouwen de toekomst in te stappen, op weg naar wat weer een 
heel boeiende Augustinusdag belooft te worden op vrijdag 20 mei 
2016 met als thema Leven in gemeenschap met Augustinus. 
Gemeenschappen toen en nu. En als sprekers pater Pierre-Paul 
Walraet, osc, zuster Marie Madeleine Maas, osa,  
Dra. Liesbeth Pulinckx en Dr. Pieter De Witte.  
Een heel hartelijke augustijnse groet,  
Bernard Bruning, osa, Martin Davakan, osa ,  
Anthony Dupont , Anneke Goovaerts  
Augustijns Historisch Instituut www.augustiniana.be Pakenstraat 65 
www.findingaugustine.org 3001 Leuven (Heverlee) 
www.findingaugustinians.org  
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AUGUSTINUS ONDERWEG 

 
Bij een bezoek aan de Quilttentoonstelling in Deventer kwamen we in 
de Grote kerk ook wel bekend als Lebuïnuskerk Augustinus tegen! 
 
Foto: Evert Jan van der Werf
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JONGERENWERKVAKANTIE NAAR  SAN GIMIGNANO 
Afgelopen maanden is de commissie druk bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de jongerenwerkvakantie naar San Gimignano. 
De commissie bestaat uit Ingrid van Neer, Antoinette Reijnders, 
Pieter Renkens en Jan Martijn van der Werf. Al sinds 2002 gaat er 
iedere twee jaar een groep jongeren naar San Gimignano, Toscane, 
om daar twee weken onderdeel te zijn van de communiteit en om de 
handen uit de mouwen te steken. Afgelopen jaren is dit vooral vanuit 
de jongeren van Lindenholt, Nijmegen georganiseerd. De volgende 
editie wordt onder de vlag van de FAN georganiseerd. Omdat de 
begeleiding van de vorige editie aangegeven heeft het stokje over te 

willen dragen, zijn we druk 
bezig met het zoeken van 
jongeren die niet alleen mee 
op reis willen, maar die ook 
willen meehelpen 
organiseren: voor de 
praktische zaken zoals de reis, 
en voor de verdieping, zoals 
het kiezen van een thema.  

Komend jaar zal de reis net als vorige edities ongeveer 2 weken zijn, 
in de laatste week van juli en de eerste week van augustus. De data 
kunnen nog iets schuiven. We hebben op dit moment contact met 
het convent om te kijken wat de beste data zijn, ook vanwege de 
Wereld Jongerendagen die in die periode vallen. De kosten, dus de 
reis inclusief kost en inwoning zullen ongeveer € 325 bedragen. 
Om jongeren te werven hebben we uw hulp nodig! Voor de FAN-dag 
op 10 oktober zullen we brochures uitdelen met de vraag of de FAN-
leden deze willen verspreiden. Om informatie ook online te delen, 
zijn we een website aan het maken: www.augustijnsejongerenreis.nl. 
Daarnaast willen we nog verschillende andere bronnen aanboren om 
jongeren te benaderen, zoals de studentenkerken en Meisjesstad.  
Op 10 oktober hoort u van ons! 
Namens de commissie, Jan Martijn van der Werf 
 
Foto: binnentuin klooster San Gimignano, Evert Jan van der Werf 

http://www.augustijnsejongerenreis.nl/�
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STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  
 

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 
 
 

http://www.augustijnen.nl/�
http://www.zustersaugustinessen.nl/�
http://www.priorijemmaus.nl/�
http://www.www.abdijvanberne.nl/�
http://www.augustinus.nl/�
http://www.augustijnsinstituut.nl/�
http://www.werkhofgemeenschap.nl/�
http://www.boskapel.nl/�
http://www.augustijnsebeweging.nl/�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Leuven�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Würzburg�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Rome�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Villanova�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Malta�
http://augustiniana.augustijnen.be/wp/?page_id=52�
http://www.augustiniana.net/articles.html�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html�
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Andere augustijnse websites: 
Augustijnenkerk in Eindhoven:
Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal 
de Salvatorparochie vormt: 

 www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 

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 

 
 

  
10 oktober 2015 FANdag Amsterdam 
24 oktober 2015 Augustijnse Beweging 
20 mei 2016 Augustinusdag Leuven 

 19-26 juli 2016 Int. Aug. jongerentreffen 
 zomer 2016 San Gimignano jongeren 

 

http://www.augustijnenkerk-eindhoven.nl/�
http://www.dekathedraal.com/deaugustinus/�
http://www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-hippo/�
http://www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-hippo/�
http://www.augustijnenkerk.nl/�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus�
http://www.beleven.org/feest/sint_augustinus�
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