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Inleiding:  
 

Voor u ligt het zesenzestigste 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! Veel genoegen bij het 

lezen van de rondzendbrief.  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Sint Augustinuskerk Utrecht 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  
 

Wij moeten wandelen in geloof  

en ons best doen met goede werken.  

In die goede werken moet onze liefde tot God onvoorwaardelijk zijn, 

en onze liefde tot onze medemens weldadig.  

Want we hebben niets om aan God te geven,  

maar wel iets om te geven aan de mens naast ons.  

Door aan mensen te geven die in nood zijn,  

maken we ons verdienstelijk tegenover God die overvloed heeft.  

Daarom moet iedereen van wat hij heeft  

geven aan een ander die gebrek lijdt.  

Kun jij het betalen, geef dan te eten aan de arme,  

kleed de mens zonder kleren, draag bij aan de Kerk.  

Je kunt met je geld allerlei goede werken doen.  

Een ander kan wijze adviezen geven.  

Laat hij de mensen goede raad geven,  

en de duisternis van twijfel helpen verdrijven  

in het licht van het geloof.  

Hij kan het eten verdelen, gelovigen sterken,  

de dwalenden terugroepen, wie verloren zijn terugzoeken.  

Hij moet doen wat hij kan.  

Er zijn ook dingen die de armen voor elkaar kunnen doen.  

De een kan zijn voeten lenen aan een invalide,  

een ander zijn ogen aan een blinde en hem begeleiden,  

weer een ander kan een zieke bezoeken, of een dode begraven.  

Dat zijn dingen die iedereen kan doen,  

en ik denk dan ook dat het niet gauw voorkomt  

dat iemand helemaal niets heeft om te geven.  

En daar gaat het om, zoals de apostel Paulus zegt:  

Draag elkaars lasten.  

Daardoor vervul je de wet van Christus. 
(Sermo 91,9; Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 374-375 

Bewerking Wim Sleddens o.s.a.) 
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BOEKBESPREKING 

  

Aurelius Augustinus, Debatten over God 
en wereld, Tegen de manicheeërs 

Fortunatus en Felix [Acta contra 
Fortunatum manichaeum & Contra Felicem 
manichaeum], Vertaald en toegelicht door 

Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid 

door Hans van Reisen, Uitgeverij Damon, 

Eindhoven, 2017. ISBN: 9789463400305 hb 

met stofomslag, 169 p.  €  19,90  
 

Wanneer Augustinus en de manicheeër 

Fortunatus met elkaar in debat zijn, zegt 

Fortunatus - wetend dat Augustinus eens 

het manicheïsme heeft aangehangen, en ook wetend dat hun 

publiek dat weet – triomfantelijk: ‘Eerst wil ik mij vrijpleiten bij u 

allen, bij wie wij zo worden zwartgemaakt, via deze betrouwbare 

getuige.’ Daarmee bedoelt hij dan Augustinus. ‘Hij weet waarover 

hij het heeft.’ Augustinus reageert alert, want zo’n opmerking had 

hij verwacht: ‘U verandert van onderwerp, terwijl ik het over het 

geloof wilde gaan hebben. Bovendien, alleen jullie uitverkorenen 

kunnen kennis hebben van jullie gedrag. Zoals u echter weet, ben ik 

bij jullie geen uitverkorene, maar toehoorder geweest.’ Zo trekt hij 

de angel uit het beoogde succesje van Fortunatus.  

 We maken hier een totaal andere Augustinus mee dan we 

gewend zijn. We kennen Augustinus als een bedachtzaam auteur 

van uitgebalanceerde boeken waarin hij zijn theorieën uiteenzet, en 

als een succesvol predikant, die wat hij in die boeken noteerde, in 

talloze preken van tevoren had uitgeprobeerd en achteraf zou 

uittesten. Dat was belangrijk. Augustinus leefde in een tijd waarin 

de Kerk krachtig in opkomst was. En in opkomst zijn, betekent 

groeipijn lijden. Verschillende andersdenkende stromingen deden 

opgeld - in zijn werk De haeresibus noemt Augustinus er tientallen, 

maar de belangrijkste - zoals ook blijkt uit wat Possidius zegt in zijn 
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Vita Augustini - waren het manicheïsme, het donatisme en het 

pelagianisme. Laten we ons beperken tot het eerste. Het 

manicheïsme was een stroming die de Schrift rationeel trachtten te 

verklaren, maar die passages, waarbij hun dat niet lukte, links liet 

liggen: men aanvaardde ze dus niet. Voor Augustinus - na zijn 

periode bij de manicheeërs wijzer geworden - was het uitgangspunt 

dat het Oude Testament de belofte profileerde, en het Nieuwe 

Testament de vervulling. De beide Testamenten konden dus niet 

zonder elkaar. Mensen die daar anders over dachten, moesten - met 

het oog op de eenheid van de Kerk - worden bestreden. Verbaal, 

laat dat duidelijk zijn. Op dit punt leren we die andere Augustinus 

kennen, de straatvechter, die, zeker van de goede zaak en van 

zichzelf, het debat aanging met belangrijke vertegenwoordigers van 

de andersdenkende stromingen. 

 In Aurelius Augustinus, Debatten over God en wereld, Tegen 
de manicheeërs Fortunatus en Felix, komen we twee van die 

debatten tegen, waarbij Augustinus, onder het toeziend oog en het 

toehorend oor van een publiek, en in aanwezigheid van een soort 

scheidsrechter, met geharde manicheeërs sprak. In beide debatten 

komen de belangrijkste problemen van de stroming naar voren, die 

volgens Augustinus haaks staan op het ware geloof. Voor wie van 

tevoren wil weten welke dat zijn, is er een uitvoerige en heldere 

inleiding. Wie de debatten leest, ziet niet alleen een Augustinus die 

zijn tegenstanders met reeksen valide en krachtige argumenten 

uitschakelt, maar ook een die het niet schuwt om hen - als hij dat 

nodig vindt – op hun nummer te zetten. In het debat met Felix zal 

hij daar zeker de lachers bij op zijn hand hebben gekregen. ‘Bij een 

vaas,’ zegt Augustinus, ‘giet je eerst de rommel eruit voordat je er 

wat goeds indoet.’ Veelzeggend, want dat slaat op Felix zelf: ‘Of 

aarzelt u nog uw inhoud uit te gieten?’ Felix zegt dan: ‘U zegt dat 

alle vuiligheid eruit moet en dan pas iets goed erin. Daarop zeg ik: 

niemand giet zijn vaas leeg voordat een ander zijn vaas heeft 

gevuld.’ Waarop Augustinus reageert met: ‘Kijk toch hoe 

onbedachtzaam u formuleert! En dan druk ik me nog zacht uit: ik 

zou het beter idioot kunnen noemen.’ En zo gaat het nog even 
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verder. Hem zo benaderend door enerzijds met argumenten te 

komen, en hem anderzijds belachelijk te maken, krijgt hij Felix 

eronder. En die geeft uiteindelijk toe. Het debat is geslaagd. 

Fortunatus gaf niet toe. Hij vroeg om uitstel, maar kwam niet meer 

terug. Zo bepaalde Augustinus zijn positie binnen de opkomende 

Kerk, en zo bepaalde hij de positie van de Kerk binnen de wereld. 

 Interessant om te lezen als achtergrond bij de boeken en de 

preken, goed ingeleid en mooi vertaald, prachtig (tweetalig) 

uitgegeven. Neem het en lees het! 

Joost van Neer 
 

FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Sinds enige tijd gebruiken we voorafgaande aan de bijeenkomsten 

een broodmaaltijd: eigen brood nemen we mee. Tijdens de maaltijd 

kunnen we dan al wat bijpraten, dat gaat dan niet van de rest van 

de avond af en is ook bijzonder gezellig. Daarna is om 19.00 uur de 

meditatie en vervolgens beginnen we aan Augustinus. 

Op verzoek van Marjette zijn we begonnen met  het lezen van een 

aantal psalmcommentaren. Augustinus haalt immers in al zijn 

werken vaak gedeelten aan uit de psalmen. 

Annemiek heeft een korte inleiding op de psalmen in het algemeen 

geschreven, die we in januari hebben behandeld. Daarna zijn we 

begonnen met het boek: “Zoals het hart verlangt”. Enkelen van ons 

hadden het al, gelukkig konden de anderen via Bettineke nog aan 

een kopie komen. (met een fraaie afbeelding voorop)  

In Februari zijn we begonnen met Psalm 1, waarbij we ook 

verschillende andere vertalingen hebben bekeken. Er was weer 

zoveel gespreksstof dat we nog twee verzen moeten afmaken 

voordat we aan de volgende psalm uit het boekje beginnen. 

Voorlopig zijn we wel weer onder de pannen. Onze familia was goed 

vertegenwoordigd bij de FANdag en zo hebben we allemaal kunnen 

genieten van het inspirerende verhaal van Lode Caes. Ook de 

ontvangst in Lindenholt was weer geweldig, vooral de lunch was 
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weer af. Al is het nog wat ver weg, toch iedereen alvast een Zalig 

Pasen gewenst namens onze hele groep,  

Annemiek Alferink 

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
What’s in a name.. 

Na mijn pensionering benaderde Bettineke mij met de vraag of ik 

niet eens aan wilde schuiven bij de Familia Augustiniana Lindenholt.  

“Augustinus” was voor mij al een levend woord. Niet in de laatste 

plaats omdat Wim Sleddens jarenlang de voorganger van onze 

parochie is geweest. Veel teksten van Augustinus vonden hun weg 

via meditatieve overwegingen in de vieringenboekjes en prachtige  

liederen naar mij.  

Mijn dochter werd geboren op 28 augustus. Deze datum is ook mijn 

geboortedag en de sterfdag van Augustinus. Het voegt iets toe, 

zoals ook een naamdag dat kan doen. Ieder jaar verzorgt de Familia 

van de Lindenholtparochie de viering het dichtst bij genoemde 

datum. De Familia…. een bijzonder woord. Het roept veel bij mij op.  

In de tijd dat Wim nog voorganger was nam hij regelmatig mede-

Augustijnen die van  heinde en ver kwamen mee naar onze 

vieringen. Ze preekten en zongen  in alle talen en toonaarden mee, 

het was geweldig, het was familie! 

Eind 2015 schoof ik voorzichtig een keer aan bij een familia-

bijeenkomst. Ik kwam alleen “luisteren”, maar ik plonsde erin en het 

was alsof ik er al jaren bij hoorde.  

“Schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw” is een regel uit een 

lied en afkomstig uit een tekst van Augustinus. Zo ervaar ik ook de 

teksten die we maandelijks bestuderen. Wat zijn ze oud, wat zijn ze 

nieuw. En zo voel ik me ook in de Familia. Het is vertrouwd, het is 

als vanouds om er te zijn. Maar  het gevoel van welkom zijn en de 

verdieping die de gesprekken geven blijven als nieuw. 

Familie zijn is zo oud als de mensheid zelf. Het is een basis. Het is de 

veilige omgeving waarin je opgroeit en kunt leren in alle opzichten 

mens te zijn. Familie hebben en zijn is heel kostbaar. Zij verdient het 

om elke dag opnieuw gekoesterd te worden.  
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Familia, een naam, een woord dat heel veel inhoudt en zich voor mij 

waarmaakt tijdens de bijeenkomsten waarin we ons buigen over de 

diep religieuze bespiegelingen van Augustinus. 

Hannie Kamps 

 
WERKHOVEN Familia Augustiniana Werkhoven 

Op 13 november 2016 de geboortedag van Augustinus gaven wij in 

een “zondagmorgen anders viering” extra aandacht aan Aurelius 

Augustinus met als thema “Augustinus en onze wortels”. 

Er werd verband gelegd tussen Augustinus, de Monialen Augusti-

nessen en de Werkhofgemeenschap.  

De zusters Augustinessen, die in Priorij “God's Werkhof”woonden en 

werkten, leefden volgens de leefregel van Augustinus en kenden zijn 

leven en woorden. 

Zij staan zo gezien op de 

schouders van Augustinus. 

De Werkhofgemeenschap is 

weer voortgekomen uit de 

openheid en gastvrijheid van de 

zusters en staan dus ook op 

deze schouders. 

Vanuit Augustinus uitspraak 

“Wie verlangt bidt altijd” 

werden de voorbeden 

geformuleerd. 

In het levensverhaal klonk 

vooral de overgang van 

Augustinus door, van een leven 

vanuit het verstand, -alles willen 

begrijpen-, naar een leven 

vanuit het hart met liefde voor 

de mensen. Dit alles na zijn 

intense Tolle Lege ervaring met 

het lezen van de  tekst uit 

Romeinen 13.11-14 
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Josephine Bouvé – van Doorn kon als oud-zuster mooi verwoorden 

wat de leefregel van Augustinus voor de zusters in het dagelijks 

leven betekende.  

Aan de hand van vijf punten uit de regel kwamen  kleine groepjes 

met elkaar in gesprek met de vraag: wat heeft dit alles  te betekenen 

voor de Werkgemeenschap en zijn individuele leden. 

De viering werd afgewisseld met enkele liederen zoals de mooie 

Augustinus liederen “Veel te laat heb ik u lief gekregen”, “O 

schoonheid van mijn God” en “Wanneer ik U zal aanhangen met 

geheel mijn zelf”. Ook de prachtige tekst uit de belijdenissen 10.8 

heeft geklonken “Wat heb ik lief als ik mijn God liefheb”. 

Na deze viering die voor meerderen ook een eerste kennismaking 

was, willen wij een hele cyclus in de zondags vieringen wijden aan 

deze filosoof en één van de grootste kerkvaders van het 

christendom. 

Wilma van der Waart 
 

Het houtpaneel van Augustinus hing in de refter (eetkamer) van de zusters 
Monialen Augustinessen en hangt nu ergens in Mariënhage Eindhoven 
waar de twee zusters naar toe verhuisd zijn. Één zuster leeft nog in 
Someren. 

 

VAN HET FAN-BESTUUR 
De ontmoetingsdag op 11 maart in Lindenholt 

bood een boeiende lezing 's morgens en een 

pittige ALV in de middag. Diaken Lode Caes 

vertelde zijn aan de hand van zijn 

familiegeschiedenis hoe hij langzaamaan steeds 

meer op het spoor van Augustinus en zijn 

spiritualiteit terechtkwam en hoe hij als diaken van de Federatie St 

Augustinus de verschillende gemeenschappen met elkaar wil 

verbinden: wij waren ook 'In de ban van het woord.'  
 

In de ALV kwamen lastige onderwerpen aan de orde omdat het ging 

over uitkomen met de inkomsten – bezuinigen dus – waarbij we 

onze activiteiten en goede doelen overeind willen houden, 
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versterken zelfs. Hoe kijkt u naar de toekomst van de FAN? Waar 

gaat uw verlangen naar uit? Welke mogelijkheden ziet u? We zijn 

bezig in kaart te brengen wat er voor een toekomstbestendige FAN 

nodig is. Aangezien wij als vereniging bestaan uit familiagroepen, wil 

de Initiatiefgroep (zie elders) graag van elke familia vernemen hoe 

hierover gedacht wordt en of er draagvlak is voor verandering.  

  In elk geval is de samenstelling van het bestuur gewijzigd: na 

6 jaar was Evert Jan van der Werf niet meer herkiesbaar. Hij staat 

zijn stoel af aan Pieter Renkens, eveneens uit Lindenholt. De eerste 

werd luchtig toegesproken en voorzien van goede wijn, de tweede 

werd verwelkomd.  

Houd u a.u.b. zaterdag 23 september vrij! Dat wordt onze 

najaarsontmoetingsdag met een feestelijk tintje vanwege ons 10-

jarig bestaan als FAN. We zijn dan te gast bij de Abdij van Berne in 

Heeswijk. Het dagprogramma is bijna rond en we zijn heel blij met 

Gabriël Quicke als gastspreker. Hij is priester van het bisdom Brugge 

en stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de 

Eenheid van de Christenen. U kent hem wellicht van het boekje Brug 
van barmhartigheid (zie OV 64). Hierin verwoordt Quicke dat de 

Kerk een uitnodigende kerk moet zijn, een pelgrimerende kerk want 

God is als Christus naar ons toegekomen om ons misvormden te 

vernieuwen. God zoekt ons. Een boek over barmhartigheid als 

beweging van God uit. Een boek waarin heel veel augustijnse 

spiritualiteit zichtbaar is.   

Een goede voorbereiding op Pasen! 

Namens Bestuur FAN, Ingrid van Neer-Bruggink, secr. 

 
CONTRIBUTIE  
AAN DE FAN-LEDEN: 
Wilt u, wanneer u het abonnementsbedrag voor 2017 ad € 55,00 

nog niet overgemaakt hebt, dit zo snel mogelijk doen?  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 

‘lidmaatschap FAN 2017’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 

contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

Hans Simis, penningmeester FAN 
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AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: 
Wilt u een abonnement op Open Vensters?  

Het abonnementsbedrag voor 2017 is € 10,00  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, 

onder vermelding van  

‘abonnement Open Vensters 2017’   

 

 
STUDIEDAG 11 MAART LINDENHOLT 
Voordracht Lode Caes op  11 maart 2017 

Op boeiende wijze wist Lode ons op onze Ontmoetingsdag te gidsen 

op zijn reis door de familiegeschiedenis van zijn ouders en van die 

van hemzelf. Zo bracht hij in beeld hoe hij in de ban geraakte van 

het woord, en uiteindelijk ook van het Woord. Niet onbelangrijk was 

de boekhandel 

van 

familieleden 

die vlakbij zijn 

ouderlijk huis 

was gevestigd, 

waar hij al op 

jonge leeftijd 

kennis kon 

maken met het 

gedrukte 

woord. 

Woorden van Dietrich Bonhoeffer, een Taizéreis en vooral zijn 

vrouw Rita maakten dat hij ook  geraakt werd door het Woord. De 

fascinatie van Gabriel Quicke voor Augustinus, een ontmoeting met 

Nederlandse Augustijnen en FAN-leden, en tenslotte zijn aanstelling 

als diaken bij de Federatie St. Augustinus in Zonnebeke bij Ieper, 

maakten dat hij zich meer in deze kerkvader ging verdiepen. De 

federatie werd genoemd naar Augustinus, omdat een Augustijner 

abdij eeuwenlang gezichtsbepalend geweest is voor de regio van de 

federatie. Lode is er ook in geslaagd om parochianen te interesseren 



14 

 

 

voor Augustinus. De nadruk die Augustinus legt op vrijgevigheid en 

barmhartigheid spreekt Lode vooral aan. Lode, hartelijk bedankt dat 

je ons mee hebt willen nemen op de geloofs- en levensreis die je tot 

nu hebt afgelegd! 

Julia van Wel 

 
EEN FOTO-IMPRESSIE 
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Na twee termijnen verlaat Evert Jan van der Werf het FANbestuur. 

Pieter Renkens neemt zijn plaats in. 
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Jurianne en 

Annemieke die samen 

met Ingrid en Julia 

de initiatiefgroep 

vormen, die bij de 

familiagroepen langs 

gaat komen. 
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INITIATIEFGROEP 
 
Wat is nodig voor een toekomstbestendige FAN? 
 

Officieel bestond de FAN op 29 december 2016 tien jaar. Een 

jubileum is een mooie gelegenheid om lijnen uit te zetten voor de 

volgende tien jaar. Wat is er nodig voor een toekomstbestendige 

FAN? Hoe kunnen we een vitale augustijnse lekenbeweging blijven? 

 

De afgelopen jaren heeft elke familiagroep, ieder op eigen wijze, 

facetten van de augustijnse spiritualiteit ontdekt en wil dit verder 

uitdiepen. Welke mogelijkheden zien we hiervoor? Willen we die 

augustijnse spiritualiteit delen met anderen buiten onze groepen? 

Over welke aspecten van de FAN zijn we tevreden, welke aspecten 

zijn aan verandering en vernieuwing toe? Graag gaan we daar met 

jullie over in gesprek.  

 

Het bestuur heeft ons als 'Initiatiefgroep' gevraagd een advies uit te 

brengen over de lijnen die uitgezet zouden moeten worden voor de 

komende jaren. De Initiatiefgroep bestaat uit Jurianne, Ingrid, 

Annemieke en Julia. Wij hebben een mandaat gekregen om alle 

FAN-groepen te bezoeken en te luisteren naar hun wensen en 

suggesties voor de nabije toekomst. Op deze manier krijgen we een 

idee wat er nu in de groepen leeft en voor welke veranderingen of 

vernieuwingen binnen de FAN draagvlak zou kunnen bestaan. 

 

We hopen dat we via de contactpersonen van de groepen een 

afspraak kunnen maken om eens bij de groepen langs te komen. 

Met de input van de groepen zal de initiatiefgroep aan het bestuur 

een voorstel doen op welke wijze de FAN de volgende jaren een 

levensvatbare lekenbeweging kan blijven waar energie in zit. 

 

De initiatiefgroep: 

Jurianne Kemmink, Ingrid van Neer, Annemieke Pacilly,  

Julia van Wel. 
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Welk verlangen houdt je gaande,  

en wat betekent de Familia Augustiniana daarbij voor je? 

 

Familia Augustiniana, ontmoeting met elkaar. Al vanaf de 

gesprekken in de Boskapel halverwege de negentiger jaren met 

augustijnen en in Augustinus-geïnteresseerden blijken ‘ontmoeting’, 

gebed en Augustinus synoniem. Het zijn steeds terugkomende 

elementen voor de Familia’s.  

Geen wonder dus dat we begonnen met het:  Wees hier aanwezig, 
woord ons gegeven, Dat ik u horen mag met hart en ziel. 
Een dubbele aanwezigheid, de aanwezigheid van elkaar, familie 

weliswaar niet in bloedband maar in Augustinus, en de Aanwezige.  

In groepjes van 3 kwamen we elkaar tegen en probeerden we te 

verwoorden wat ons toch telkens weer naar deze Familia doet 

komen. Ontroerende gesprekken.  Over herkenning, erkenning, het 

vinden van een luisterend oor. Het ontdekken van elkaar. Over tot 

rust komen met en bij elkaar. Maar ook het met en bij elkaar lezen 

van Augustinus woorden en het samenkomen in gebed. De tijd was 

telkens te kort. De bel gaf onverbiddelijk de volgende 

gesprekspartners weer ruimte tot ontmoeting. Maar zo leerden we 

elkaar op een stralende zonnige dag ook weer een stukje beter 

kennen. En kon je je (weer) verbazen over de invloed die Augustinus 

na al die eeuwen ook op onszelf en op ons leven  heeft. Van teksten 

gebruikt om mensen in een vergadering tot elkaar te brengen tot ‘ík 

heb me nog nooit zo goed in het leven geworteld gevoeld als nu’.   

We hebben geluisterd en uitgewisseld.  

Maar alleen wie het geproefd heeft waar ik over spreek, alleen die 
zal me echt begrijpen. Maar ik spreek tot iedereen, tot de mensen 
die dit verlangen kennen en tot hen die het nog niet kennen.  
....... Want heel dit gebeuren speelt zich van binnen af, het is niet in 
woorden uit te drukken……VERLANGEN HOUDT JE GAANDE.  

Tot de volgende ontmoeting..................... Bettineke van der Werf 
 

Uit: Open Vensters nummer 5 januari 2002 
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STUDIEDAGEN  
 

AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 
Er is nog geen invulling van de dag,  maar het zou erg fijn zijn 

wanneer we samen met de augustijnen in Nederland hier een 

invulling voor zouden kunnen vinden. Tot meer concrete plannen 

kan het pas na de verhuizing van de paters (eind april) komen.  

 

 
TIENJARIG BESTAAN FAN  

We zijn heel blij dat we Gabriël Quicke als gastspreker 

kunnen verwelkomen.  U kent Gabriël Quicke 

mogelijk al door zijn goed lopende boekje Brug van 
barmhartigheid (zie OV 64). We houden u op de 

hoogte maar reserveer alvast de geplande datum:  

zaterdag 23 september 2017  Abdij van Berne in Heeswijk 

  

 

AUGUSTINUSDAG  BELGIË 
Afgelopen jaar is de samenwerking uitgeprobeerd met het 

Academisch Centrum voor Praktische Theologie. Dat was een heel 

prettige samenwerking, en had ook het voordeel dat de 

Promotiezaal gebruikt kon worden voor de lezingen. Dit zorgde 

natuurlijk voor een heel ander kader dan de parochiezaal in 

Heverlee. Hoe dan ook in samenwerking met het ACPT, zal zo’n dag  

slechts eens in de twee jaar zijn. Bernard Bruning, Anthony Dupont, 

Martin Davakan en ikzelf, hebben besloten toch jaarlijks een 

bijeenkomst te houden. We zagen dat de door ons gekozen datum 

in mei voor velen slecht viel. We zijn dus verhuisd naar oktober. Dit 
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jaar dus op een zaterdag. De volgende studiedag is op zaterdag 7 

oktober 2017. We kunnen al vertellen dat we het thema en 

de sprekers al kennen. De studiedag vindt plaats in het klooster van 

de Augustijnen in Gent. Meer informatie volgt, maar misschien is dit 

vast handig in verband met jullie agenda? 

Anneke Goovaerts 

 
STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

Beste mensen, 

Langs deze weg willen we graag al onze donateurs 

ontzettend bedanken voor jullie gulle bijdragen!  

Wij gaan weer volop aan de slag om in Papoea 

(Indonesië) alleenstaande moeders te 

ondersteunen! In overleg met de augustijnen ter 

plaatse is besloten het geld te besteden aan schoolkosten van de 

kinderen van alleenstaande vrouwen. De vaders van de kinderen 

zijn overleden of met de noorderzon vertrokken en de moeders 

leven in grote armoede. Ze verdienen vaak net, of net niet genoeg 

om zichzelf en de kinderen in leven te houden maar hebben geen 

geld om de kinderen een fatsoenlijke schoolopleiding te bieden.  

Mede dankzij uw giften krijgen deze kinderen nu toch een toekomst 

en kunnen ze studeren aan de ‘Augustijnse’ scholen SMP Villanova 

en SMA Villanova, de onder – en bovenbouw van de middelbare 

school en verblijven in de bijbehorende internasten. De kosten van 

studie en levensonderhoud  bedragen over een jaar € 600,- inclusief 

een pakket leerboeken en een paar stel schooluniformen. Kunt u 

zichzelf eens voorstellen hoeveel er met zo’n relatief kleine gift kan 

worden gerealiseerd! 

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) 
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VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  

Meditatief morgengebed Lindenholt 

 

 

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 
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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 

 

Andere augustijnse websites: 
Augustijnenkerk in Eindhoven: www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 
Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal 

de Salvatorparochie vormt: www.dekathedraal.com/deaugustinus/ 

Het r.-k. studentenpastoraat St. Augustinus in Groningen koos voor 

Augustinus als patroonheilige: 

www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-
hippo/ 

Augustijnenkerk Dordrecht: www.augustijnenkerk.nl 
  

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 

Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 

 

De christelijke webwinkel ‘Wereld Feesten Almanak’ geeft 

informatie over (de) Augustinus (feestdag): 

www.beleven.org/feest/sint_augustinus 

Julia van Wel 

 
STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL  

te Eindhoven.  
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AUGUSTIJNSE AGENDA 
  

28 augustus 2017 Feestdag H. Augustinus 

23 september 2017 10 jaar FAN 

 
 

7 oktober 2017 Augustinusdag België 

   

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat je de vrede hebt 
Hij moet in jou gloeien 
om anderen te kunnen 
ontvlammen.  
 

Augustinus 
 
 

Augustinus, preek 357          
Initiaal: Mariarosa Guerrini o.s.a. 


