
Familia Augustiniana 

Juni 2014 
 

 

 

 

Open  

Vensters 55 
Rondzendbrief van de Familia Augustiniana 



2 

 

OPEN VENSTERS 
Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland 
Verschijnt 4 x  per jaar 
 
REDACTIE 
Bettineke van der Werf,  
Wedesteinbroek 14 06,  
6546 RN Nijmegen 
e@vdwerf.eu    

      Antoinette Reijnders 
      de Geerkamp 15 22 
      6545 HP Nijmegen 
      antoinettereijnders@hotmail.com 

Verslagen FAN bijeenkomsten:   Julia van Wel      
Technische ondersteuning:   Evert Jan van der Werf 
Verzending:     Marjette de Rechter 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND 
Bestuur: 
Voorzitter:   Annemiek Alferink 
Secretaris:    Ingrid van Neer- Bruggink  
Penningmeester:  Hans Simis     
Leden:    Evert Jan van der Werf 
   Wim Sleddens o.s.a.  
    
Website   www.familiaaugustiniana.nl  
Secretariaat:   Elbeplantsoen 41 
    5704 KX Helmond 
Financiën   banknummer 3108366 

   IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66 
    t.n.v. Vereniging FAN   
    
Lidmaatschap FAN inclusief  Open Vensters €50,= per jaar  
Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN  €10,= per jaar 
Aanvraag toezending Open Vensters:  Secretariaat FAN 
 
De redactie behoudt zich het recht voor  
ingezonden teksten in te korten of niet te plaatsen.  
 
VOLGENDE NUMMER: eind september 2014 
SLUITING KOPIJ:   10 september 2014  

http://www.familiaaugustiniana.nl/


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding: 

Voor u ligt het vijfenvijftigste 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 met een 
foto hiervan! Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de 
rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Augustinus, glasraam 
église St Jacques, Dieppe 
Foto: Gerard Dietvorst  
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 
Zojuist hebt u gehoord dat de Heer Jezus  
na zijn verrijzenis uit de doden twee leerlingen tegenkwam.  
‘Waar praten jullie toch over?’, vroeg hij.  
U weet hoe het verder gaat. 
Wat kunnen wij daar nu van leren?  
Iets belangrijks,  
als we het verhaal tenminste naar zijn inhoud begrijpen.  
Jezus verscheen. Zij zagen hem met eigen ogen,  
maar ze herkenden hem niet.  
De leermeester liep met hen mee over de weg,  
terwijl hijzelf de Weg was.  
Maar zij liepen niet over de Weg,  
hij vond hen ver afgedwaald van de Weg.  
Vóór zijn verrijzenis had hij het hen allemaal gezegd,  
dat hij zou lijden, dat hij zou sterven,  
dat hij op zou staan, op de derde dag.  
Alles voorzegd, en nu hij sterft zijn ze opeens alles vergeten.  
Toen ze hem aan het kruis zagen hangen, raakten ze zo in de war  
dat ze zijn woorden vergaten en aan geen beloften meer dachten.  
‘Wij leefden in de hoop’, zeiden ze.  
Leerlingen toch, jullie hádden hoop. Hopen jullie nu dan niet meer? 
Kijk dan toch: Christus leeft, en in u is de hoop gestorven?  
Christus leeft, maar het hart van zijn leerlingen treft hij dood aan. 
Voor hun ogen verscheen hij wel én niet.  
Hij werd gezien én bleef verborgen.  
Hij liep met hen mee alsof hij een reisgenoot was,  
maar hij was hun gids.  
Ze zagen hem echt wel, maar ze herkenden hem niet.  
Hun ogen werden verhinderd hem te herkennen. 
Waarin wilde de Heer dan wel herkend worden?  
In het breken van het brood.  
Wij kunnen gerust zijn, wij breken het brood. 
Jij die gelooft, wie je ook bent, 
 je noemt jezelf niet voor niets christen,  
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je gaat niet voor niets een kerk binnen,  
je luistert niet voor niets met ontzag en met hoop  
naar het Woord van God. 
 Je vindt troost in het breken van het brood.  
De afwezigheid van de Heer is geen afwezigheid.  
Heb geloof, dan is hij met je, ook al zie je hem niet.  
Hij was verrezen, maar de leerlingen hadden hun geloof verloren,  
ze hadden geen hoop meer dat hij kon verrijzen.  
Ze wandelden als doden met de Levende,  
met het Leven zelf, als doden.  
Om de Heer te herkennen, moet jij hetzelfde doen als zij:  
ze gaven hem onderdak.  
Als je de Verlosser wilt herkennen, neem hem dan op als gast.  
Wat ongeloof bij hen had weggenomen,  
gaf gastvrijheid hen weer terug.  
Leer waar je hem kunt zoeken, waar je kunt vinden,  
waar je hem kunt herkennen. Aan tafel.  

(Sermo 235,3-4). 

 

BOEKBESPREKING 
 
Altijd onrustig: Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / [vertaald uit 
het Spaans en] samengesteld door Nico Beumer, OSA. Eindhoven: 
Provincialaat Nederlandse Provincie Orde der Augustijnen, juli 2014.  
61 p. Verkrijgbaar via het Provincialaat www.augustijnen.nl  
 
De oorspronkelijke Spaanstalige versie van dit boekje was bedoeld 
voor christelijke jongens in Bolivia die interesse hadden in de 
opleiding en vorming tot het augustijnse gemeenschapsleven. Voor 
deze kandidaten had Nico Beumer in zijn functie van novicenmeester 
uit het bestaande aanbod aan Spaanse teksten een aantal passages 
geselecteerd over de weg die Augustinus was gegaan. Die passages 
had hij vervolgens gegroepeerd tot 21 korte overwegingen die 
Augustinus' pad naar het christelijk geloof volgden. Het boekje viel in 
de smaak bij andere Latijns-Amerikaanse augustijnse provincies. De 
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Nederlandse editie zou wel eens andere lezers kunnen aanspreken, 
FAN-leden, Augustinuslezers, zinzoekers bijvoorbeeld. 
 
Wat dit boekje zo waardevol maakt is de eenvoud waarmee tot 
geloof komen en vanuit het geloof handelen is beschreven. Nico 
heeft een gedreven en doelgerichte stijl waarbij hij maar weinig 
woorden nodig heeft om de augustijnse spiritualiteit te concretiseren 
en toegankelijk te maken. Zo beschrijft hij de jonge Augustinus als 
een intellectueel die niet meer op zoek is naar een filosofisch 
systeem waarin alles klopt, maar naar een persoonlijke God. Toen 
Augustinus onder de vijgenboom Rom. 13,13-14 las, "betekende dat 
'iemand' deze woorden tot hem sprak, gericht aan hem persoonlijk. 
Iemand miste hem. Die 'iemand' was Christus." Een echte 
ontmoeting werd het, en zo beschreven wordt het opnieuw een 
ontmoeting voor de lezer.  Hoewel Augustinus zijn rust gevonden 
heeft in God, ervaart hij later dat "God geen rustig bezit is." "Telkens 
weer dien je de ontmoeting met Hem weer naar boven te halen.  
Maar er zijn ook momenten van verwijdering, afwezigheid, lauwheid. 
Als je niet bereid bent om de liefde te heroveren met inspanning, zal 
de liefde langzaamaan sterven."  
 
De 21 overwegingen nemen de lezer mee vanuit de bekering van 
Augustinus (nrs 1-4) via de Godservaring (5) naar de reis naar binnen, 
naar jezelf en naar God: een weliswaar smalle weg maar toch voor 
ieder begaanbaar en even noodzakelijk als ademhalen (6-12). Als je 
jezelf in God hebt ontmoet als nieuwe mens, ben je vrijer om 
anderen te ontmoeten. Je ontdekt samen op een nieuwe manier de 
wereld: vanuit de echte vrijheid, waarheid, waardigheid en liefde. 
Uitleg over vriendschap, broederlijk samenleven en de actualiteit van 
Augustinus' werkwijze sluiten hierbij aan (12-20). De laatste 
overweging stipt aan wat op het spel staat tijdens de jaren van ons 
sterfelijk bestaan: onze waardigheid, de zin van ons leven, de aarde 
en enorme problemen als uitbuiting, honger. Ieder van ons heeft de 
verantwoordelijkheid en de opdracht zich in te zetten voor en met 
anderen zonder het eigenbelang te zoeken. De lijn loopt van 
microkosmos naar macrokosmos.   
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De rijke inhoud zit helaas verpakt in een gekopieerd boekje op A5-
formaat. De oplage is klein is en het prijsje ook: € 3,50 exclusief 
porto. Dat is een voordeel, maar deze inspirerende tekst verdient een 
meer verzorgde uitgave. Bij een herdruk kunnen enkele 
oneffenheden worden rechtgezet. 
 

VAN DE PENNINGMEESTER: 
Aan de abonnees van Open Vensters  
en FAN-leden: 
Voor zover u nog niet aan mijn verzoek hebt 
voldaan, wilt u de betaling van uw 
contributie of abonnement op Open 
Vensters binnenkort regelen? IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  
t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘lidmaatschap FAN 2014’   
In onze begroting voor 2014 is een bedrag aan rente opgenomen, 
uitgaande van de veronderstelling dat wij over een grote periode 
rente van ons spaargeld kunnen genereren. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

Hans Simis – penningmeester 
 

FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  
Als ik dit schrijf is de zomertijd al aangebroken. 
Ik zit mijn Spaans te oefenen want zondag vertrekken wij naar de 
Costa Brava; fietsen in het binnenland en kust en een bezoek aan 
Barcelona. Olé. 
 We hebben een kort seizoen gehad waarbij we een nieuwe vorm 
van het thematisch lezen zijn begonnen met Sermo  166 ''Ooit 
helemaal God'' uit "Geloof is het begin".  
De uitspraak van de apostel Paulus: 'Leg de leugen af en spreek de 
waarheid' is niet in tegenspraak met de uitspraak van de psalmist (elk 
mens is een leugenaar). 
De wisselende manieren waarop Augustinus de preek begint.  
Het is niet niks als de leugenaar via de werkende hand van God naar 
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een perspectief van ''deel van de eeuwige, onveranderlijke waarheid'' 
wordt geleid. 
Als ''gewone'' tekst komt aan de orde een deel uit "De grootte van de 
ziel". Waarbij je kunt zeggen: niets van alles wat God gemaakt heeft, 
staat dichter bij God dan de ziel. Ieder van ons zegt wat haar of hem 
het meeste aanspreekt en waarom. 
Verder hebben we een korte inventarisatie gehouden over de 
meditatievieringen in de toekomst, omdat er op dit moment weinig 
belangstelling voor is buiten de familialeden. 
Maar we zijn het er allemaal over eens dat we door blijven gaan met 
deze wekelijkse meditatievieringen, omdat ieder van ons er voor 
zichzelf de nodige geestkracht uit haalt. 
En een goeie manier om met teksten van Augustinus bezig te zijn. 
  
We zijn met de voorbereidingen bezig voor het Augustinusfeest op 24 
augustus, want we willen dit graag samen doen tussen de vakanties 
van eenieder door. Op 13 augustus gaan we ons jaarlijks uitstapje 
houden, georganiseerd door Karel en Annemiek. 
We horen nog welke plannen zij voor ons in petto hebben!? 
 Voor ieder een goede liefdevolle zomer en tot 12 juli de FAN-
ontmoetingsdag, bij B en EJ  in de tuin. 

Marjette de Rechter 
 
FAMILAGROEP LINDENHOLT 
De afgelopen periode zijn we verder gegaan met de Preken over de 
eerste brief van Johannes. Deze keer ging het voornamelijk over de 
wereld en de mensen die haar bewonen. Hoe gaan wij met onze 
wereld om, ook wij mensen zijn deze wereld. Geniet van alles, maar 
doe dat met mate. Heb de wereld lief, dan houd je ook van de 
mensen  die op deze wereld wonen. Natuurlijk worden we wel in de 
verleiding gebracht om meer te willen. Zoals Jezus door de duivel 
werd verleid om van stenen brood te maken. En zo waren er meer 
verleidingen die Jezus telkens weer wist af te weren. Zo zei hij: "De 
mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit 
de mond van God." En: "Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem." 
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Je moet ook ruimte maken voor de liefde, de liefde voor God. Dan 
zegt Augustinus: "Houd van je vijanden, zoals je van je broer houdt 
dan ga je ook van je vijanden houden. Houd je van God, dan houd je 
ook van de mensen. Het ene kan niet zonder het ander." 
Zo is er op zo'n avond zoveel om over te praten en na te denken. 
Maar de laatste keer kwam ook het kapittel aan de orde en vertelde 
Wim Sleddens hoe de week verder was geweest. Wij hadden zelf ook 
een goed gevoel over de openingsavond van het kapittel. 
Afgelopen maand waren mijn man en ik een aantal dagen in 
Normandie. Het was daar in deze tijd nog erg rustig en we hebben 
daarvan genoten, heerlijke wandelingen gemaakt maar we vinden 
het ook fijn om wat plaatsen in de omgeving te bezoeken. We zaten 
in de buurt van Le Treport. Ook Dieppe hebben we bezocht en in de 
église St Jacques zagen we in een glas in lood raam een afbeelding 
van Augustinus. Dat is altijd mooi en daarom hierbij een foto van 
Augustinus. (zie pag 3) 
 

Jacqueline Dietvorst - van den Broek 

 
VAN HET FAN-BESTUUR 

Dinsdag na Pasen, 22 april, startte het kapittel van 
de Nederlandse Augustijnen in het Emmaus 
bezinningscentrum in Helvoirt. 's Avonds stond de 
bespreking van de FAN-nota op het programma. 
Eerst was er de eucharistieviering die direct door 
de welluidende samenzang uit alle banken een 
gezamenlijke viering werd. Vreugde was zichtbaar 

toen de familialeden Hans Walkate en Jan Martijn van der Werf  hun 
Bevestiging van verbondenheid aan de OSA uitspraken ten overstaan 
van de generaal Alejandro Moral Antón en de prior provinciaal Paul 
Clement. Deze vraag naar augustijnse verbondenheid ontstaat door 
persoonlijke betrokkenheid en (h)erkenning van augustijnse 
spiritualiteit die ook door leken, FAN-leden, wordt beleefd, verwoord 
en uitgedragen.  
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Bij de bespreking van de nota kwam de betrokkenheid terug in de 
vraag:  'Wat bezielt je en hoe kun je dat wat je raakt verder 
uitdragen?' De augustijnse spirit is aanwezig in leesgroepen, de 
jongerenweek in San Gimignano, de kerken, gemeenschappen, 
projecten  waarin augustijnen en leken samenwerken. Echter de 
wederzijdse verbondenheid tussen FAN, AB, AI enerzijds en NL-OSA 
anderzijds zou op organisatorisch en bestuurlijk niveau kunnen 
worden versterkt. Voor het verbreden en verspreiden van 
spiritualiteit gaan we zelf aan de slag met open vormen van 
communicatie. Net als de Nederlandse augustijnen ervaren we dat 
onze groep vooral uit ouderen bestaat. Niet iedereen hoeft te gaan 
twitteren en retweeten, maar gebruik van social media is nodig om 
anderen te bereiken.  
 
Kernwaarden voor de augustijnse spiritualiteit zijn o.a.  
gelijkwaardigheid ten opzichte van elkaar, laagdrempeligheid, als  
vrienden met elkaar omgaan. Een vriend durf je iets te vragen. Als 
FAN hebben we de augustijnen gevraagd bruggenbouwers te zijn 
voor de internationale augustijnse contacten. De generaal 
antwoordde dat in Mexico in 2015 een internationaal lekencongres 
zal worden gehouden dat door  een internationale commissie waarin 
12 leken zitting hebben, wordt voorbereid. 'Werk per continent' 
adviseerde hij. En er wordt door Frans Klein, lid van de Generale Raad 
OSA, gewerkt aan een website voor de augustijnse lekenbeweging 
wereldwijd. 'Dit gaat door, je zult elkaar ontmoeten' sloot hij af.  
 
Wij willen elkaar ontmoeten,  om te beginnen op de zomerbarbecue 
bij familie Van der Werf, 12 juli en natuurlijk 28 augustus. Noteer ook 
onze najaarsdag op zaterdag 8 november in Amsterdam! 
 

Ingrid van Neer-Bruggink 
secr. FAN 
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HET AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 2014 
 
Uitnodiging Augustinusfeest: 
Hierbij nodigen wij U, van harte uit om deel te nemen aan het 
Augustinusfeest dat wij op donderdag 28 augustus a.s. 
in Mariënhage in Eindhoven vieren. 
14.00 uur:  Ontvangst met koffie en thee 
14.30 uur:  Inleiding door prof. Dr.  Jozef Wissink 
16.00 uur:  Eucharistieviering 
17:00 uur:  Apéritif 
17:30 uur:  Diner 
19:00 uur:  Sluiting 
 
Wilt  u zich vóór 20 augustus opgeven bij het Provincialaat: 
provincialaat@augustijnen.nl  of telefoon: 040 - 243 16 46 
Dat is beslist nodig in verband met de catering! 
Tot ziens! Paul Clement o.s.a. 
 

22 APRIL 2014 FAN OP HET KAPITTEL  
EEN FOTO-IMPRESSIE 

mailto:provincialaat@augustijnen.nl
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Ontvangst in Helvoirt, hierna  de eucharistieviering  
met de nieuwe Prior Generaal.  

Hans Walkate (Boskapel) en Jan Martijn van der Werf 
(Lindenholt/Eindhoven) spraken zich uit naar de Orde en de 
Generaal.  
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Na de viering was er een informele broodmaaltijd.
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Na het eten kwam het 'echte werk': de bespreking van de FAN-nota.  

een inleiding op de bespreking van 
de nota door Evert Jan v d Werf 
 

 

 
FAN- ONTMOETINGSDAGEN 

 
Extra FAN-bijeenkomst 12 juli 2014 
In de vergadering van 22 maart is gesproken over elkaar ontmoeten. 
Sterker nog. We hebben een concrete afspraak gemaakt om elkaar in 
een informeel samenzijn bij een barbecue te ontmoeten. Als datum is 
gekozen voor 12 juli en u bent vanaf 15.00 uur van harte welkom in 
de tuin van Bettineke en Evert Jan van der Werf, Wedesteinbroek 
1406. 6546 RN Nijmegen .  (u moet op het pleintje zijn op de hoek van 
de 13e en 14e straat!, het straatbordje geeft het verkeerd aan) 
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Natuurlijk wordt er door de evenementencommissie al nagedacht 
over een iets bredere invulling dan alleen een barbecue .... 
Wilt u zich op tijd d.w.z. vóór 26 juni opgeven, ivm de catering.  
Opgeven kan bij  de secretaris Ingrid van Neer. 
Gezien de niet begrote kosten van deze bijeenkomst wordt er een 
bijdrage van €10.= pp gevraagd. Dit bedrag kan, onder vermelding 
van naam en bijdrage 12 juli,  overgemaakt worden op het 
rekeningnummer van de FAN, dat u elders in dit 
blad kunt vinden.  
 

 

Studiedag Augustijns Institituut België 
De 29e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 20 september 2014, van 9u30 
tot 15u15 in en rond ons eigen Instituut, in de Pakenstraat 65 te 
Heverlee. 
Het thema van deze dag is: 

Woelige tijden, Augustinus’ antwoord en het onze 
Drie sprekers zullen het thema uitdiepen: Mathijs Lamberigts, 
professor aan de KU Leuven gaat in op de vraag hoe Augustinus 
omging met de problemen van zijn tijd als gelovige maar ook als 
bisschop, Hans Geybels, oprichter van de Christelijke denktank Logia, 
diept het onderwerp uit met betrekking tot de volksdevotie, toen en 
nu, en Lea Verstricht, onderzoekscoördinator van het Interdisciplinair 
Kenniscentrum Kerk en Samenleving, zoekt naar overeenkomsten en 
verschillen tussen de zoekende Augustinus en de Iraanse vluchteling 
en Perzisch-Nederlandse schrijver Kader Abdolah vandaag. 
De Augustinusdag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op 
latere tijden. 
Kostprijs  van deze studiedag is € 30,00, inclusief koffie, middagmaal 
en de publicatie met teksten van de sprekers van dit jaar. Het is 
mogelijk extra exemplaren aan te kopen op de dag zelf, evenals 
boekjes van voorgaande jaren en andere publicaties van het 
Augustijns Historisch Instituut. 
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Agenda van de dag: 
 

  9u30:  Koffie en verwelkoming 
 10u00: Mathijs Lamberigts –  

Augustinus, gelovige en bisschop in woelige tijden 
10u45: korte pauze 
11u00:  Hans Geybels –   

Augustinus en de religieuze cultuur van het dagelijks leven 
11u45: Pauze 
12u00: Gebedsviering 
12u30: Maaltijd 
14u00: Boekenstand 
14u30:  Lea Verstricht  –  

Het woelige individu en zijn verhaal 
15u15: Afsluiting 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 12 september 2014. 
U kunt zich inschrijven door: 
• een e-mail met uw naam, adres en aantal deelnemers  naar 

agoovaerts@augustiniana.be te sturen en vervolgens het 

verschuldigde bedrag (€ 30,00 maal het aantal deelnemers dat u 

wenst in te schrijven) over te schrijven op rekeningnummer 422-

0084531-09 (IBAN-code BE52 4220 0845 3109 en SWIFT-code 

KREDBEBB) van: AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001 Leuven, 

mét de vermelding: Studiedag 20/09/14. 

Wij hopen van harte U op 20 september te mogen begroeten. Een 
augustijnse groet van de werkgroep Augustinusdag! 
 
Bernard Bruning, augustijn, Martin Davakan, augustijn,Anthony 
Dupont, medewerker AHI,Anneke Goovaerts, medewerkster AHI 
Kristina Van Wonterghem, kanunnikes. v.h. H. Graf, Emmy 
Vermeulen, ursuline, Pierre-Paul Walraet, kruisheer 

 
 
 

mailto:agoovaerts@augustiniana.be
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OSA INTERNATIONAL NEDERLAND 
In mei is er een jonge Augustijn uit Papoea in 
Nederland aangekomen voor een bezoek van een 
paar maanden. Zijn naam is Flory Nadja. Het is 
een goede bekende van ons, dus natuurlijk togen 
wij naar Eindhoven om hem te ontmoeten. En wat 
bleek? Flory is sinds enige tijd de ’floormanager’ 
van onze projecten, de man die toeziet op de 

uitvoering! Kwam dat even goed uit! Natuurlijk hebben we hem 
honderduit gevraagd over hoe het daar gaat, vooral met de weduwen 
die hulp van ons krijgen, en hij bevestigde nog eens dat daar nu echt 
een vrouw is die dankzij uw giften een dak boven haar hoofd heeft, 
en dat daar nu een kind is dat kan studeren en een toekomst kan 
opbouwen. Dat is nieuws dat we graag horen. En nog meer goed 
nieuws: Er zijn foto’s gemaakt rondom onze projecten, en die krijgen 
wij snel te zien!  
Ondertussen hebben we opnieuw een flink bedrag naar Papoea 
kunnen overmaken voor de weduwen. Zodra we daar meer concreet 
nieuws over hebben, laten we u dat uiteraard weten!  
Onze stichting komt goed op stoom, en er wordt nu zelfs druk 
gekeken naar mogelijke uitbreiding van de activiteiten (meer nieuws 
daarover volgt hopelijk snel!) Heeft u een idee om een activiteit te 
organiseren? Laat het ons weten! Ook als u een projectvoorstel 
heeft, laat het ons weten, dan kunnen we samen aan de slag! 
Ambities genoeg dus, en bij ambities hoort ook het zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden om aan financiën te komen. Wat dat betreft 
kunnen we nog steeds best wat hulp gebruiken. Hebt u ervaring met 
fondswerving of PR? Heeft u zin en tijd om ons mee te helpen? Kent 
u iemand die dat is? We houden ons van harte aanbevolen! U kunt 
ons het beste bereiken via e-mail: info@osainternational.nl. 
 
Ook financieel kunnen we alle steentjes, als vaste donateur of als 
eenmalige gift, goed gebruiken. Ook daarvoor kunt u ons het beste 
bereiken via e-mail: info@osainternational.nl.  
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Namens de Stichting OSA International Nederland  
Wim Sleddens o.s.a. (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.  
 

  

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/ 

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

AUGUSTIJNSE AGENDA 
 

 
  
12 juli 2014 

 
 

FAN-ontmoetingsdag, 
barbecue in de tuin  
van Bettineke en  
Evert Jan in Nijmegen 

28 augustus 2014 Augustinusfeest 
8 november 2014 FAN-ontmoetingsdag 

Amsterdam 
 


