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Augustinus in de kerk van de Augustiner
Chorherrenstift, Brixen/Bressanone, Italië

Inleiding:
voor u ligt het veertigste 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.
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AUGUSTINUS ZEGT ..
Laten we Petrus
als een van de meer eerbiedwaardige leden van de kerk
eens goed bekijken
en laten we proberen om een onderscheid te maken
tussen wat hij van God heeft en wat hij van zichzelf heeft.
Want dan zullen we niet meer wankelen,
dan zullen we op de steenrots worden gegrondvest:
we zullen onwrikbaar staan
tegenover de wind, de regen en de bergstromen,
dat wil zeggen: de verlokkingen van deze tijd.
Kijk nu eens goed naar onze vriend Petrus,
die destijds de voorafbeelding van onszelf was.
De ene keer gelooft hij, de andere keer twijfelt hij.
De ene keer bekent hij dat Christus onsterfelijk is,
de andere keer is hij bang dat Christus sterft.
Zoals de kerk van Christus sterke leden heeft, heeft zij ook zwakke.
Zonder sterke leden kan zij niet bestaan, zonder zwakke evenmin.
Daarom zegt de apostel Paulus ook:
Wij, de sterken, hebben de plicht de last van de zwakken te dragen.'
Als Petrus zegt:
`U bent de Christus, de Zoon van de levende God
verwijst hij naar de sterken.
Maar als hij in angst zit en twijfelt en niet wil dat Christus lijdt
– omdat hij bang is voor de dood en het leven niet erkentverwijst Petrus naar de zwakken binnen de kerk.
In die ene apostel - ik heb het natuurlijk over Petrus,
de eerste in rang onder de twaalf apostelen, de voornaamste,
de persoon in wie de kerk werd voorafgebeeld
- moesten beide groepen worden aangeduid:
de sterken en de zwakken.
Zonder die twee groepen is er namelijk geen kerk.
Augustinus, Sermo 76,4 uit: Van aangezicht tot aangezicht
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BOEKBESPREKING:
Geef mij te drinken,
Verhandelingen 1-23 over het
Johannesevangelie
[In Iohannis euangelium tractatus]
"De evangelist Johannes vliegt als een adelaar
hoger dan anderen, laat de duisternis van de aarde
verder onder zich en aanschouwt het licht van de
waarheid met scherpere ogen," aldus Augustinus
(354-430) aan het begin van een van zijn
verhandelingen in deze bundel. Die beschrijving
laat ons zijn hoogachting zien voor de schrijver
van het vierde evangelie. De bisschop van het
Noord-Afrikaanse Hippo Regius had voor dit evangelie dan ook een
bijzondere belangstelling.
Het literaire resultaat van die persoonlijke interesse is terug te
vinden in de 124 verhandelingen over het Johannesevangelie. Daarin
wordt de evangelietekst vers-voor-vers overdacht en toegelicht.
Augustinus is de enige in de vroegchristelijke Latijnse wereld van wie
zo'n commentaar op het volledige Johannesevangelie bewaard is. Zijn
beschouwingen bij de evangelietekst kan men op hun beurt ook
opvatten als die van een adelaar: Augustinus heeft een scherp oog
voor details in het evangelie, die hij vaak een verrassende plaats geeft
in zijn uitleg zonder dat hij de grote lijn uit het oog verliest.
In deze bundel zijn de eerste 23 verhandelingen opgenomen. Ze zijn
oorspronkelijk als preek gehouden en vormen bij elkaar een
aaneengesloten toelichting op de eerste vijf hoofdstukken van het
Johannesevangelie. De meeste preken zijn kort na elkaar gehouden.
Daardoor geven ze een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus
als predikant en pastor. Dit boek biedt van deze preken de eerste
volledige Nederlandse vertaling.
Jezus Christus als bron van leven speelt een cruciale rol in de
langste verhandeling van de bundel. Daarin staat Jezus' ontmoeting
met een Samaritaanse vrouw centraal. Tijdens die ontmoeting vraagt
de bron zelf om te drinken! Met Geef mij te drinken wordt dan ook
iets uitgedrukt van de verhouding tussen Jezus en wie open durft staan
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voor de ontmoeting met Hem: de Bron verlangt ernaar onze bron te
vullen.
Geef mij te drinken, Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis
euangelium tractatus] Auteur(s) Aurelius Augustinus (354-430), Hans van Reisen,
Hans Tevel ISBN 9789055739745 Prijs € 49,90 Pagina's 480

FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA IN AMSTERDAM
De zomermaanden zijn voorbij gevlogen, ook al omdat we iedere
tweede dinsdag bij elkaar zijn blijven komen, weer of geen weer!
In de vorige aflevering konden jullie lezen dat we vroegen of er
wellicht iemand bereid zou zijn om ons – desnoods eenmaal per twee
maanden – te begeleiden.
En wat gebeurde? Tijdens de laatste bijeenkomst op 28 augustus in
Eindhoven werden we verblijd met een aanbod van Henk Kroon.
Hij wil onze groep gaan begeleiden. Voorwaar een geschenk dat wij
graag met veel enthousiasme en dank aannemen. Wij gaan dan ook
met nieuwe energie de komende maanden verder met ons te verdiepen
in het leven van Augustinus.
Verder zal Bob Bodaar in november twee avonden voor onze parochie
verzorgen en als hiervoor animo bestaat, zijn ook belangstellenden uit
de regio van harte welkom. Deze avonden zullen dan vanzelfsprekend
over Augustinus gaan.
Jullie merken wel dat we met goede moed en geestdrift op de
ingeslagen weg willen verder gaan. We houden ons niettemin
aanbevolen voor goede suggesties. Graag tot een volgende keer.
Namens onze groep, Hans Simis
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
Op 29 augustus j.l. werd in de Boskapel het Augustinusfeest gevierd.
Voor ons als Familiagroep was de voorbereiding van dit feest al heel
inspirerend. We hadden n.l. besloten op deze dag alle Boskapellers
een klein boekje te geven met uitspraken van Augustinus die we zelf
heel mooi vonden. Het is een leuk boekje geworden dat door de
Boskapellers zeer gewaardeerd werd.
Tijdens de voorbereiding van het feest zelf nodigde Joost eenieder uit
te vertellen wat hem of haar in Augustinus zo raakte. Ieder deed zijn
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verhaal en in de viering zelf hebben drie van ons: Marjette, Jan en
Karel, hun verhaal ook verteld aan de Boskapellers. Zo blijft de
Familiagroep en zo blijft ook Augustinus doorleven in de Boskapel!
Op 3 juli hadden we ons jaarlijks uitstapje. Dat begon in Eindhoven
op Mariënhage, waar we om 10.00 uur gastvrij met een kopje koffie
ontvangen werden. Daarna leidde Martien ons rond in het huis en op
het Augustijns Instituut. We genoten van de zang van het Gregoriaans
koor dat in de Muziekkamer repeteerde, en bezochten het Museum
met zijn voorwerpen uit voormalige Augustijnse kerkplekken. We
keken onze ogen uit en bewonderden o.a. de voorwerpen uit Bolivia
en Papoea.
Daarna vertrokken we richting België, naar de abdij van de
Norbertijnen in Postel. Postel ligt vlak over de grens, ca. 35 km van
Eindhoven. Er wordt kaas gemaakt, brood gebakken, boeken
verzameld en gerestaureerd, en er is een grote kruidentuin met een
modern laboratorium waar de kruiden verwerkt en vermengd worden
tot middeltjes tegen allerlei kwalen. Een bezoekje aan de abdij is zeker
aan te bevelen: op zaterdagmiddag kan aan een rondleiding worden
meegedaan (€ 3,= p.p.). Postel telt maar 200 inwoners maar wordt
jaarlijks door duizenden mensen bezocht. We werden in twee groepen
rondgeleid. Met zijn viool en zijn verhalen over Augustinus wist Joep
op zijn manier bij te dragen aan het welslagen van deze dag, zowel
voor ons als voor de medebezoekers aan de abdij!
Julia van Wel
FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
In Lindenholt zijn we aan het lezen in de Belijdenissen van
Augustinus. We lezen dit keer de belijdenissen niet van voor naar
achter uit, maar gaan er een thematische weg in. We hebben inmiddels
verschillende bekeringsverhalen gelezen in de diverse boeken en
lopen nu een weg aan de hand van het thema Monnica.
We ervaren het als erg boeiende wegen in de Belijdenissen. Het is
natuurlijk wel erg bijzonder de vertaler van deze uitgaven van de
Belijdenissen als wegwijzer in ons midden te hebben.
Dit najaar is de familiabijeenkomst bij ons. Het is al weer enige tijd
geleden dat we als familia in Lindenholt bij elkaar waren.
En natuurlijk weet u allemaal dat 13 november niet ‘zomaar’ een
zaterdag in november is. Het is de geboortedag van Augustinus! En
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die valt dit jaar op een zaterdag. Ook Pasen met zijn paasnacht van 24
op 25 april dit jaar, de datum waarop Augustinus in 387 met Pasen
gedoopt is, geeft een extra augustijns accent….
We komen nog steeds op de eerste maandag van de maand bij elkaar.
Bettineke van der Werf
WERKHOVEN
Op 21 september gaat de Augustinus leeskring weer van start. Bob
Bodaar zal ook komend jaar weer onze begeleider zijn. We hebben
vóór de zomer al afgesproken dat we de Belijdenissen - (vertaling van
Wim Sleddens) - gaan lezen. Mede door het verschijnen van het
Augustinus-cursusboek, waarvoor veel belangstelling was, hebben
zich een aantal nieuwe mensen voor de leeskring aangemeld. Wij zijn
blij met de grote belangstelling voor het gedachtegoed van
Augustinus. Het ligt, door de zusters, ten basis aan wat we zijn en
doen in de WHG maar het is vaak niet zichtbaar. Nieuwe leden voelen
zich thuis in de WHG, waarderen het gemeenschapsgebeuren maar
hebben vaak geen idee waaruit dit voortkomt.
Op Augustinuszondag, 29 augustus, zette voorganger Joop Smit OSA
ook Augustinus en teksten van Augustinus centraal. In de koffiehoek,
na de viering, werd het cursusboek aangeboden en daarvoor was heel
veel belangstelling. Een beter moment was nauwelijks denkbaar.
Wij zien het nieuwe seizoen met ongeduld tegemoet.
Hedy de Groot
Aan de abonnees van Open Vensters:
Het is erg fijn te kunnen vermelden dat iedereen zijn
abonnementsgeld voor 2010 ad € 10 betaald heeft!
Penningmeester FAN
De contributie voor 2010 ad € 45,= is door iedereen voldaan.
Met dank!
Penningmeester FAN
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AUGUSTIJNSE HEILIGEN EN ZALIGEN
Heilige John Stone, martelaar
John Stone was Engelsman van geboorte. Hij
weigerde Hendrik VIII te erkennen als hoofd
van de Kerk in Engeland en hield vol dat
"niet de koning hoofd kon zijn van de Kerk
van Engeland, maar alleen de daartoe door
God aangestelde geestelijke vader", namelijk
de paus. Hij stierf als martelaar in het jaar
1539, waarschijnlijk op 27 december.
Op 25 oktober 1970 werd hij door paus
Paulus VI heilig verklaard.
Uit het werk "Over het christelijk bestuur" van de
zalige Jakobus van Viterbo “Tract.II, cap.V; ed.
H.X.Arquillière, Paris 1926 pp. 205-208”

Wie weigert, de opvolger van Petrus als herder te erkennen,
behoort niet tot de schaapstal van Jezus
De éne bestuurder (van de Kerk) is Christus. Maar omdat Christus zijn
lichamelijke tegenwoordigheid aan de Kerk zou onttrekken, was het
passend dat Hij de algemene leiding van de Kerk toevertrouwde aan
één bepaald persoon, opdat deze Haar in zijn naam zou besturen.
Welnu, deze éne was Petrus tot wie Hij geheel persoonlijk en
afzonderlijk zei: "Weid mijne schapen". Het was zijn bedoeling dat,
wanneer ook deze door de dood afscheid zou nemen van de gelovigen,
anderen, met een even grote en gelijke macht bekleed, in zijn plaats
zouden treden, zodat deze opperste macht in de Kerk altijd zou
berusten bij één persoon, in het belang van de Kerk zelf tot aan het
einde der tijden.
Deze ene derhalve, die de drager is van de hoogste geestelijke
bestuursmacht, is de opvolger van Petrus, d.w.z. de paus van Rome,
de plaatsbekleder van Christus. De overige leiders van de Kerk, die de
opvolgers zijn van de andere apostelen, worden weliswaar ook
plaatsvervangers van Christus genoemd en zij zijn dat inderdaad, maar
hij vertegenwoordigt Christus in de meest verheven,
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onvoorwaardelijke en algemene zin van het woord. Hij is het hoofd
van alle gelovigen alsook dat van al hun leiders. [...]
Wie weigert, de opvolger van Petrus als herder te erkennen, behoort
niet tot de schaapstal van Christus.
uit : Lezingen van de orde

VAN HET BESTUUR FAN
Cursusboek Augustinus
De cursuscommissie heeft deze zomer hard gewerkt
en het resultaat mag er zijn: het cursusboek is klaar.
Op 28 augustus, Augustinusdag, (kan het mooier!)
kon het worden uitgedeeld. Wij zijn erg blij met het
resultaat. De inhoud is zeer interessant, leest
plezierig, heeft een heldere tekst en het boek ziet er ook nog eens goed
uit. Het is een grote aanwinst voor ons en dat bleek wel uit de grote
belangstelling; het grootste deel van de cursusboeken werd die dag al
verkocht! Voor wie er op die dag niet was en toch belangstelling
heeft: vraag er even naar bij de contactpersoon in je groep.
De prijs bedraagt slechts € 10,Ontmoetingsdag 13 november in Lindenholt
Op 8 september kwam het bestuur weer bij elkaar. Het belangrijkste
agendapunt was de voorbereiding van de ontmoetingsdag van de FAN
op 13 november, in Lindenholt. Verderop kunt u er meer over lezen,
zoals gebruikelijk krijgt u tijdig een uitnodiging toegestuurd.
Noteert u maar wel vast de datum!
Wij willen op die dag ook peilen wat uw bevindingen zijn met de
Augustinuscursus, waar is behoefte aan enz zodat wij hier volgend
jaar verder op in kunnen gaan, bijvoorbeeld in de vorm van lezingen,
Bestuurswisseling
Verder zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering Jan van Swam
en Hedy de Groot aftreden. Zij hebben hun 2e termijn van 3 jaar erop
zitten en zijn volgens de statuten niet meer herkiesbaar. Er wordt
naarstig gezocht naar opvolgers, in eerste instantie in de eigen groep
want wij streven ernaar dat elke groep in het bestuur vertegenwoordigd is.
Hedy de Groot
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✸FAN-DAG -✸FAN-DAG ✸FAN-DAG✸FAN-DAG ✸
Op zaterdag 13 november houden we de jaarlijkse bijeenkomst van de
FAN. U bent van harte uitgenodigd. Het programma is als volgt:
Programma Ontmoetingsdag FAN op zaterdag 13 november 2010
in Lindenholt, Nijmegen
10.00 uur – ontvangst met koffie/thee
10.30 uur – lezing door p. Rein Vaanhold,
prior van de Kruisheren in Uden over:
9/11 (nine eleven), waar zijn we nu ?
na een korte koffiepauze is er gelegenheid voor het
stellen van vragen en discussie
12.30 uur – Lunchpauze
13.30 uur – Algemene ledenvergadering
agendapunten : opening
mededelingen
verslag vergadering 20 maart 2010
Augustinus cursusboek
– inventariseren vragen /
– waar is behoefte aan
financiën: begroting 2011
– benoemen 2e kascommissielid
plannen 2011 bestuurswisseling:
– Jan van Swam en Hedy de Groot
treden volgens rooster af en zijn niet
herkiesbaar.
datum en plaats volgende bijeenkomst
rondvraag
–Theepauze
–Gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling
16.00 uur
–gebedsdienst
16.30 uur
–sluiting
U bent van harte welkom.
14 dagen tevoren ontvangt u onze schriftelijke uitnodiging.
Hedy de Groot
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TERUGKIJKEN
Jongeren en San Gimignano

Zo, we zijn weer terug in Nederland, dus San Gimignano 2010 is een
feit. Met een nieuwe organisatie en begeleiding zijn we dit jaar voor
de 5de keer op pad geweest naar het zonnige Toscane/San Gimignano.
Met een groep van 22 mensen (waaronder mensen van buiten het
koor) waren wij ook dit jaar weer welkom in het klooster bij Brian en
Ian (de paters die daar werkzaam zijn) en hebben we weer aardig wat
klussen aangepakt. Zo zijn o.a. de tuinen, hekken, bomen, deuren,
ramen, vloeren, toiletten, wc’s en één putdeksel weer onder handen
genomen door de groep jongeren uit de parochie in Lindenholt.
Naast al het werken heeft de groep dit jaar ook kennis gemaakt met de
regel van Augustinus. Dit was dit jaar het thema van de diepgang om
elkaar beter te leren kennen, zowel individueel als groep. Ook Ian
heeft ons geholpen bij de invulling van een diepgangavond wat een
mooie ervaring is geweest. Ook heeft de groep Florence dit jaar
onveilig gemaakt om even uit te blazen van al het werk en de
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diepgang. Dit was wederom een zonnige dag waarop vele

bezienswaardigheden vast zijn gelegd op de gevoelige plaat.
Dit jaar heeft de groep ook kennis gemaakt met de gasten die op dat
moment aanwezig waren in het klooster. Zo heeft een Amerikaanse
jongen (genaamd Ryan) een plaats gevonden in de groep. Met hem is
er veel plezier beleeft en zijn er zelfs nog mensen uit het koor die
contact blijven houden met hem. Naast Ryan zijn er meer gasten
geweest die tijdens ons verblijf
een tijdelijke plaats hebben
gekregen om te overnachten.
Kortom, het klooster was dit jaar
aardig bevolkt. Aan al het werk,
inspanning, samenzijn en plezier is
ook dit jaar wederom een einde
gekomen en op 16 augustus
hebben wij onze reis naar huis
gemaakt. Dit was het moment van
het ophalen van de momenten en herinneringen die we hadden
opgedaan. Eenmaal verzameld op het kerkplein deed de organisatie
nog en laatste bedankje voor al het werk dat was verzet en de
medewerking die de organisatie van de groep heeft gehad. Vanaf dat
moment liep het kerkplein langzaam leeg en vervolgde ieder zijn
eigen weg naar huis.
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Hopelijk heeft iedereen een mooie tijd gehad en kunnen we terug
kijken op een leuke en leerzame reis. En wie weet tot over twee jaar!
Namens de San Gimignano Commissie 2010, Pascal Wissink
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Augustinusfeest 28 augustus 2010
Na een hartelijk welkom aan alle aanwezigen
door de provinciaal, Paul Clement, werd het
woord gegeven aan professor dr. Jozef
Wissink, professor aan de Faculteit Theologie
te Utrecht. De lezing had als onderwerp:
‘bidden in déze tijd?’ (de tekst kunt u
opvragen via het provincialaat)
Het was een boeiende geanimeerde morgen!
De lezing gaf veel momenten van herkenning
en wierp menige vraag op.
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Na de lunch was er ruim de
gelegenheid met elkaar in
gesprek te zijn en te wandelen
in de mooie omgeving van het
klooster in Eindhoven.

Traditiegetrouw zongen we tijdens de
viering het Magne Pater. Het is ook bijna
niet voor te stellen om het feest van
Augustinus te vieren zonder dit lied!

Na een drankje en een goed verzorgd
buffet was het weer tijd om huiswaarts te
gaan…..
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STUDIEDAGEN
Zaterdag 2 oktober 2010 Eindhoven - Augustijns Instituut
Ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut (met
boekpresentatie) Thema: Geef mij te drinken:
Augustinus' verhandelingen over het Johannesevangelie
"De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan anderen,
laat de duisternis van de aarde verder onder zich
en aanschouwt het licht van de waarheid met scherpere ogen"
(Augustinus over Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Joh 4,1-42)

De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en
in de augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben
voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut. U bent van harte
welkom!
Programma zie website
10.00 uur -17.00 uur afscheid en sluiting
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging
Op zaterdag 11 december 2010 organiseert de Augustijnse Beweging
voor de vierde keer een Augustijnse bezinningsdag.
De plaats van deze bijeenkomst is Augustijns Instituut,
Augustijnendreef 15, 5611 CS, Eindhoven, tel. 040 - 246 30 14.
Thema van de dag is Augustinus en epifanie.
Het programma zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

VERDER NIEUWS
Een introductiecursus op de filosofie van Augustinus (354 – 430)
Geschreven door Peter de Wind, filosoof en
docent aan de Open Universiteit.
Vanwaar deze cursus?
De werkgroep Vorming van de F.A.N,
bestaande uit Paul Clement, Peter de Wind
en Karel Peijnenborg heeft zich ingezet om te
komen tot een cursus die de basisstructuur
van Augustinus’ denken weergeeft.
Filosofisch, theologisch en spiritueel. Het is
een systematische kennismaking met een aantal kerngedachten van
18

Augustinus. In deze opzet ligt de nadruk op zelfstudie. Daarbij nodigt
het uit om er in de studiegroepen mee aan de slag te gaan. In deze
introductiecursus volgt u in 3 leereenheden de ontwikkelingsgang van
Augustinus’ gedachtegoed.
Het 1e hoofdstuk heeft als leerkern de theologisch wijsgerige vraag
naar het begrip waarheid. Het 2e hoofdstuk laat het proces van
verinnerlijking zien als geestelijke oefening om tot waarheid te
komen. Het 3e hoofdstuk behandelt Augustinus’ visie op goed en
kwaad. Als resultaat van de verinnerlijking om tot waarheid te
komen, toont zich hier de christelijk positieve grondhouding van
Augustinus ten opzichte van de zintuiglijke wereld, de schepping.
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.
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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AUGUSTINUS ONDERWEG

Le Genèse expliquée
Mont Saint Michel vers 1040-1055
Deze Augustinus kwam per kaart naar ons,
door bekenden opgestuurd. Zo kun je ook
een bijzondere ontmoeting met Augustinus
hebben… Bettineke en Evert Jan vd Werf

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 dagelijksterecht
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) Ze zijn te
bestellen bij: Jan van Swam en Bettineke van der Werf
Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit de
Regel (Mariënhage, Eindhoven) zijn te koop bij
het Augustijns Instituut in Eindhoven en bij het
provincialaat. Er zijn 6 verschillende
afbeeldingen. Per set van 6 kosten ze € 5,=
(exclusief verzendkosten)
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS

Familia Augustiniana
Augustijnen algemeen
Augustijnen Nederland
Augustijns Instituut nl
NGO
Augustijns Instituut be
Augustijnse beweging
St Augustine Day by day

:www.familiaaugustiniana.nl
:www.osanet.org
:www.augustijnen.nl
:www.augustijnsinstituut.nl
:www.osainternational.org
:www.augustiniana.net
:www.augustijnsebeweging.nl
: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

Zaterdag 2 oktober
zaterdag 13 november
zaterdag 11 december
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Eindhoven Augustijns Instituut
FAN dag Lindenholt
Ontmoetingsdag
Augustijnse Beweging

