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Voormalig
Augustijns klooster
in Porto, Portugal.
Foto: Bas Maas

Inleiding:
Voor u ligt het tweeënzestigste 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 fijne feestdagen en veel genoegen bij het lezen van de
rondzendbrief.
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf
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TERUGKIJKEN NAAR STUDIEDAGEN
FANdag 27 februari 2016
AUGUSTINUS ONDERWEG
STUDIEDAGEN
JONGERENREIS SAN GIMIGNANO
OSA INTERNATIONAL NEDERLAND
AUGUSTIJNSE AGENDA

4

AUGUSTINUS ZEGT ...
Laten we ons richten op Christus.
Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald.
Brood dat voedt, en toch niet minder wordt.
Brood dat je kunt eten, nooit opeten.
Van dit brood hadden we een voorbeeld in het manna waarvan
staat geschreven: 'Brood uit de hemel gaf hij hun te eten, brood
van engelen at de mens.'
Brood uit de hemel, dat kan toch alleen Christus zijn!
Om mensen het brood van de engelen te laten eten
is de Heer van de engelen mens geworden.
Was hij geen mens geworden, dan hadden wij zijn lichaam niet.
En hadden we zijn lichaam niet,
dan konden we het brood van het altaar niet eten.
Laten we ons haasten naar onze erfenis.
Wat hebben we er al een prachtig voorschot van gekregen!
Laten we verlangen naar het leven van Christus,
want het voorschot daarop is de dood van Christus.
Waarom zou hij ons zijn vreugde niet schenken.
Hij heeft toch ook ons leed geleden?
Ons leed, waar we in deze barre tijden meer dan genoeg van
hebben: geboorte, lijden en dood.
Kijk eens naar het menselijk bestaan,
en zeg het me als ik het verkeerd zie.
Kijk naar de mensen: zijn ze dan voor iets anders op deze wereld
dan voor geboorte, lijden en dood?
Dat is wat wij te bieden hebben,
en daarvan hebben we meer dan genoeg.
Daar kwam Christus voor hierheen,
om het als een koopman van ons te kopen.
En wat gaf hij ervoor in ruil?
Wedergeboorte, opstanding en eeuwige heerschappij.
(Preek 130,2; Zie: De weg komt naar u toe, 160)
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BOEKBESPREKING
Onze wereld in wording. Beschouwingen bij
de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi
aduersus manichaeos. De Genesi ad litteram
libur unus inperfectus] / Aurelius
Augustinus; ingeleid, vertaald en van
aantekeningen voorzien door Leo Wenneker,
Sander van der Meijs en Hans van Reisen.
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut,
Studiesecretariaat.
“In het begin schiep God de hemel en de
aarde.” In die woorden herkennen vele
mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en
christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog
steeds overbekend: daarin wordt verhaald
hoe God in zes dagen de wereld schept en op
de zevende dag uitrust van het werk dat tot
stand is gebracht. Iedereen denkt het verhaal
te kennen. Of de inhoud geloofd wordt, is een ander verhaal.
De bijbelse scheppingsverhalen blijven bron voor discussie. Dat geldt
voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor vroegere tijden.
Augustinus (354-430) heeft zich in de loop van zijn leven minstens
vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en uitleg van de
eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling
van zijn oudste twee commentaren. Het ene werk De Genesi
aduersus manichaeos dateert van 388-390; het andere De Genesi ad
litteram liber unus inperfectus schreef hij enkele jaren later in 393394. Hij is dan net priester in de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.
In beide werken valt Augustinus te leren kennen als een nauwkeurige
bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als moderne lezer
meestal ongemerkt overheen leest. In zijn uitleg blijkt hij bovendien
een toegewijd pastor en diepzinnig theoloog. In beide werken spant
Augustinus zich bovendien in om toegankelijk te schrijven en klare
taal te gebruiken. Als geen ander is hij in staat om te laten zien dat de
eerste bijbelverhalen iets verkondigen over zijn eigen leefwereld.
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Met zijn creatieve uitleg beoogt Augustinus ook ons verbanden te
laten zien tussen de scheppingsverhalen en het eigen leven in onze
wereld in wording.
- Budel: Damon, mei 2016. 200 p. ISBN: 9789460362224 hb met
leeslint. € 29,90

FAMILIA-GROEPEN
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
Zaterdag 27 februari 2016 heeft de FAN weer een ontmoetingsdag
gehad, deze keer in de Agneskerk waar onze familiagroep Lindenholt
haar bijeenkomsten heeft. Elders in deze uitgave van Open Vensters
zal daar meer inhoudelijk over gezegd worden, toch heb ik de
behoefte daar ook iets over te zeggen; de presentatie het Oude
Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus
door Ingrid van Neer-Bruggink was bijzonder, geweldig werk. Elke
keer vraagt de FAN ontmoetingsdag, waar die ook gehouden wordt,
veel organisatie vooraf en inzet van vrijwilligers; we zijn er inmiddels
aan gewend geraakt en rekenen er zelf een beetje op, toch wil ik de
mensen uit onze groep die er telkens veel werk van maken hiervoor
hartelijk bedanken.
Lange tijd hebben we gelezen uit de proefversie “Preken over de
eerste brief van Johannes” maar inmiddels hebben we dit tot een
einde weten te brengen. Uit de makkelijke dan wel moeilijke
gedeeltes heeft het veel gesprekstof en discussies opgeleverd, die
ons wel tot begrip en inzichten bracht. Met Wim Sleddens osa in ons
midden, werden we vaak wanneer we als groep dreigden af te
dwalen in de juiste richting gezet; het is niet makkelijk door dit werk
te komen zonder dat er professionele kennis van Augustinus bij
aanwezig is. Als groep hebben we dankbaar deze preken gelezen en
heeft het ons verrijkt.
Voor de komende tijd hebben wij gekozen voor het boek “Het eerste
geloofsonderricht”, "De catechizandis rudibus", een
gelegenheidsgeschrift. Afgelopen bijeenkomst hebben we de
inleiding doorgelezen, wat ons al nieuwsgierig maakte om in dit werk
de komende tijd bezig te zijn. Er wordt ook gesproken over o.a. de
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catechumenen en het doopsel in de paasnacht, toepasselijk nu we in
de Veertigdagentijd zijn en ons voorbereiden op het hoogfeest van
Pasen. Na Pasen gaan we met onze groep een begin maken in het
eerste geloofsonderricht van Aurelius Augustinus.
Pieter Renkens
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
Vanaf december 2015, is iedereen natuurlijk weer druk geweest met
de kerstdagen. Na even een kleine adempauze, gingen de
voorbereidingen voor de 80e verjaardag van Jan van Lierop van start.
Op 28 februari was het zover: een feestelijke zondagsviering in de
Boskapel, en daarna voor iedereen de gelegenheid om Jan te
feliciteren. Tijdens de viering maakte de zus van Jan de foto's. Het
was mooi om te zien hoe Jan zat te popelen om het toestel weer over
te nemen.
De dag ervoor heb ik afscheid genomen als voorzitter: ik ben blij dat
ik mijn termijn in verband met mijn gezondheid niet voortijdig heb
hoeven afbreken. En natuurlijk bedankt voor de mooie bos bloemen,
ze staan er nu (9 maart) nog prachtig bij.
We zijn allemaal blij dat Hans zich bereid heeft verklaard mij op te
volgen: de FAN krijgt er zeker een goede voorzitter aan.
Zoals Annemieke de vorige keer al zei zijn we bezig met het lezen van
de regel. Sommigen van ons hebben een exemplaar voor vrouwelijke
kloosterlingen en anderen voor mannelijke. Daardoor lopen we niet
het gevaar in stereotypen te vervallen.
Hoewel de regel voor kloosterlingen is geschreven, zijn er voor ons
dagelijks leven ook genoeg bruikbare zaken uit te halen. Wat ons
steeds weer opvalt is hoe Augustinus rekening houdt met ieders
persoonlijke omstandigheden. Zo staat bijvoorbeeld in I,3: “Uw
overste moet ieder van voedsel en kleding voorzien. Niet dat zij
iedereen evenveel moet geven, want u bent niet allen even sterk.” Dit
soort nuances zorgt ervoor dat we met veel goede moed verder
lezen. We maken ons op voor de Goede Week en Pasen. Alvast
iedereen een Zalig Pasen gewenst, en tot ziens hopelijk in Gent.
Vriendelijke groet, Annemiek Alferink
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VAN HET FAN-BESTUUR
In de ALV van zaterdag 27 februari is de begroting
voor 2016 besproken.
Zoals uit de cijfers blijkt zal er in 2016 een
exploitatietekort ontstaan van ca. € 480,00 indien
er geen maatregelen worden genomen.
Het bestuur stelde in eerste instantie voor om de
contributie met ingang van 2017 te verhogen met € 5,00.
Na enige discussie is de vergadering unaniem akkoord gegaan met de
volgende voorstellen:
1. De contributie wordt met terugwerkende kracht met ingang
van 1 januari 2016 verhoogd met € 5,00
2. De reservering voor contacten met andere lekengroepen
komt te vervallen, gezien het feit dat onze vereniging
inmiddels een reservering heeft opgebouwd, waaruit in de
toekomst de eventuele benodigde gelden kunnen worden
onttrokken.
Door deze wijzigingen krijgen we voor 2016 een sluitende begroting.
Namens het bestuur bedank ik de leden voor hun bereidwilligheid
om deze contributieverhoging reeds voor dit jaar te kunnen
doorvoeren. Mocht u reeds uw contributie betaald hebben dan vraag
ik u nog een aanvullende betaling van € 5,00 te doen.
Voor degenen die nog niet hebben betaald graag uw betaling van
€ 55,00 vóór half april.
Mochten er leden zijn, niet aanwezig op de afgelopen ALV, voor wie
deze contributieverhoging een probleem is, neem dan even contact
met mij op.
Hans Simis, penningmeester
AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS:
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2016
ad € 10,00 s.v.p. voor 1 maart overmaken. IBAN:
NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder
vermelding van ‘abonnement Open Vensters
2016’
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UITNODIGING
Ontmoetingsdag FAN – Gent - 16 april 2016
Beter een goede buur dan een verre vriend

'Hemels Gent'
Programma

(wijzigingen voorbehouden)

9.30 uur

Welkom in Augustijnenklooster
St. Stefanus, Academiestraat 1,
9000 Gent, België
Korte rondleiding klooster
door prior Paul de Wit

10.30 uur

'Gods goede schepping bij
Augustinus' door Lode Aerts,
vicaris parochies Bisdom Gent

12.00 uur

Gebedsmoment,
in gezamenlijkheid met de Augustijnen,
in de kloosterkerk

12.30 uur

Lunch,
in gezamenlijkheid met de Augustijnen
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14.30 uur

Bezoek aan
de Sint-Baafskathedraal met
De aanbidding van het Lam Gods,
o.l.v. een gids of
bezoek aan de restauratie van dit
meesterwerk

17.00 uur

Afsluiting van de dag
onder het genot van een hapje en een
drankje in het klooster

Aanvullende informatie
* Kosten. Aan de deelnemende leden wordt een bijdrage gevraagd
van € 15,- p.p. Introducees zijn welkom; zij betalen € 25,- p.p.
De totale bijdragen graag overmaken vóór 8 april 2016
op IBAN NL28 INGB 0003 1083 66
t.n.v. Vereniging FAN, o.v.v. 'Hemels Gent'.
* Opgave. U kunt zich opgeven bij Ingrid van Neer-Bruggink,
e-mail: ingridcascia@gmail.com of telefonisch (tijdens kantoortijden)
040 2441896, vóór 1 april 2016.
* U dient zelf voor evt. onderdak te zorgen. Logiesmogelijkheden:
1. Gastenkwartier klooster Paters Karmelieten, Burgstraat 46, 9000
Gent, tel. +32 92259571, info@rustpunt.net.
2. De Draecke Hostel, Sint-Widostraat 11, 9000 Gent,
tel. +32 92337050, gent@vjh.be.
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TERUGBLIK
FANDAG 27 FEBRUARI 2016
Hans Waelkate opende de dag en gaf
het woord aan Ingrid van Neer die ons
meenam in de presentatie:
Het Oude Testament verbeeld door
Rembrandt, verwoord door Augustinus.
Bekende Bijbelteksten krijgen soms
opnieuw betekenis als je die in een
andere context presenteert, bijv. met
citaten van Augustinus naast etsen,
gravures, schilderijen van Rembrandt.
Beiden zijn door en door vertrouwd
met de Bijbel. Rembrandt gaat het
vooral om de emoties en het diepe
geloof waaruit de hoofdfiguren handelen. En dat beslissende
moment, die spanning weet hij als geen ander in beeld te brengen. In
de 17de eeuw was er in de jonge protestantse Republiek der
Verenigde Nederlanden een grote
belangstelling voor de geschiedenis
van de aartsvaders als zelfstandig
onderwerp. Toch is Rembrandt met
zijn bijna 1000 schilderijen geen
exegeet en heeft hij met zijn
kunstwerken geen bijbelcommentaar
geschreven zoals Augustinus.
De combinatie van deze twee
Bijbelkenners blijkt echter goed uit te
pakken. Het resultaat werd een
diapresentatie met eerst een
levensschets van Rembrandt en
Augustinus en daarna in tekst
(Bijbeltekst en preekfragmenten) en
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beeld beslissende momenten uit het leven van de aartsvaders. De
toehoorders deden mee want telkens las iemand uit het publiek de
tekstfragmenten voor waarna Ingrid Rembrandts visie belichtte. Aan
de orde kwamen: de Wegzending van Hagar en Ismaël, Abraham op
de proef gesteld, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht, Jacob
ontvangt de zegen van Abraham, Jacob worstelt met God (Genesis)
en Mozes met de tien tafelen (Exodus). De bijbehorende teksten van
Augustinus staan in Schatkamer van het geloof: Preken over de
teksten uit het Oude Testament (Sermones de scripturis 1-50).
Omdat dit jaar het Jaar van Barmhartigheid is en Rembrandts
schilderij De barmhartige vader als logo functioneert, sloot dit
verhaal uit het Nieuwe Testament (Lucas) de diapresentatie af.
Hieronder een fragment:
De barmhartige vader
en de verloren zoon,
Rembrandt, pen- en
penseeltekening,
ca 1642
De verloren zoon gaat
uit eigen wil terug naar
zijn vader. Wat een
moed en wat een
vertrouwen! De zoon is
tot inkeer gekomen
'Uiteindelijk zag hij in
waar hij was, wat hij had verloren, wie hij had gekwetst en op wie hij
was afgestormd. Hij kwam tot zichzelf: eerst tot zichzelf en zo tot zijn
vader' zegt Augustinus. Dat is scherp opgemerkt en typisch
Augustinus: je kunt niet bij God komen zonder eerst langs je eigen
hart te gaan.
Rembrandt voegt daar nog iets aan toe: als je bidt, ben je in gesprek
met God. Dan laat je de omgeving even voor wat die is. Hier zie je de
ontmoeting tussen de barmhartige vader en de schuldbewuste zoon.
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Ze bestaan dit moment alleen voor elkaar. De jongen die dit gade
slaat ziet hen wel, maar zij zien hem niet. Zij zijn met elkaar in
gesprek.
Ingrid van Neer-Bruggink

Er waren enthousiaste reacties na afloop:
"Het is niet alleen de Bijbel, Augustinus en
Rembrandt: ook de wijze waarop je het
verhaal vertelt, voegt nog iets toe."
...... het smaakt naar meer! ........

ook de lunch
smaakte weer uitstekend!
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Afscheid van bestuurslid Annemiek Alferink
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AUGUSTINUS ONDERWEG EN THUIS

Thomaskirche, Praag
Foto: Ronell Veldhuis

STUDIEDAGEN
FANdag
De datum van de komende FANdag is nog niet bekend. De datum
hangt af van de agenda van Joe Farrel de inleider van die dag.
Een voorlopige planning is de eerste zaterdag van oktober of de
eerste zaterdag van november. De dag zal zijn in Mariënhage,
Eindhoven. De uitnodiging volgt nog.
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Augustinusdag België
De Augustinusdag in België is op vrijdag 20 mei 2016 met als thema
Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu.
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 De folder volgt.

JONGERENWERKVAKANTIE NAAR SAN GIMIGNANO
Helaas is er voor de jongerenreis deze zomer naar San Gimignano tot
nu toe maar een enkele aanmelding binnengekomen. Uit gesprekken
met jongeren en hun begeleiders uit verschillende parochies kwam
vooral naar voren dat er wel interesse is in de reis, maar dat ook de
Wereldjongerendagen deze zomer zijn, en wel in Krakau. De meesten
hebben zich al ingeschreven voor de reis naar Krakau, en een tweede
reis in dezelfde zomer zit er dan vaak niet meer in: twee van zulke
reizen zijn te duur, of ze willen ook graag op vakantie met familie of
vrienden.
Daardoor zijn we met te weinig deelnemers om de reis in de zomer
van 2016 te laten doorgaan in de oorspronkelijke opzet. De
inschrijving blijft echter voorlopig open en daarmee houden we wel
de mogelijkheid open om, mochten er nog late aanmeldingen komen,
alsnog met een kleine groep naar San Gimignano te gaan. Dit gebeurt
natuurlijk in overleg met de Augustijnen aldaar.
We willen kijken of we voor 2017 een grotere groep enthousiaste
jongeren bij elkaar kunnen krijgen, zodat de reis dan wel in zijn
oorspronkelijke opzet kan doorgaan. Daarvoor gaan we nu al via
verschillende wegen proberen jongeren te bereiken en te
informeren.
Antoinette Reijnders, Ingrid van Neer,
Jan Martijn van der Werf, Pieter Renkens
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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
www.augustijnen.nl
van de Augustijnen
Vereniging Familia
www.familiaaugustiniana.nl
Augustiniana Nederland
Zusters Augustinessen van
www.zustersaugustinessen.nl
St. Monica, Hilversum
Zusters Augustinessen
van Heemstede
Reguliere Kanunnikessen van www.priorijemmaus.nl
het Heilig Graf, Maarssen
Norbertijnen van de Abdij van
Berne, Berne Heeswijk
Augustijns Instituut,
Eindhoven
Werkhofgemeenschap,
Werkhoven
Boskapelgemeenschap
Nijmegen
Augustijnse Beweging

www.abdijvanberne.nl
www.augustinus.nl
www.augustijnsinstituut.nl
www.werkhofgemeenschap.nl
www.boskapel.nl
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-AugustijnseInstituten.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-vanhippo/
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
16 april 2016
20 mei 2016
19-26 juli 2016
28 augustus
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Hemels Gent
Augustinusdag Leuven
Int. Aug. jongerentreffen
Augustinusfeest

