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Inleiding:  
 

Voor u ligt het zevenenzestigste nummer van Open Vensters.  

Een bijzonder nummer met de uitnodiging voor 23 september, de 

dag waarop we het tienjarig bestaan van de FAN gaan vieren. 

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  

Augustinus en Monnica 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  

 

God heeft je ogen gegeven in je hoofd,  

en verstand in je hart.  

Schud dat verstand van je hart wakker,  

activeer die bewoner van dat innerlijk oog.  

Zet hem voor het raam en laat hem kijken naar Gods schepping.  

Ja, er zit iemand in u die door uw ogen kijkt.  

Want als u met uw gedachten afdwaalt  

doordat die bewoner van uw binnenste zich heeft omgedraaid,  

ziet u zelfs niet wat pal voor u staat!  

De ramen staan voor niets open als de kijker afwezig is.  

Het zijn dus niet uw ogen die zien,  

maar er is iemand die uw ogen gebruikt:  

hem moet u activeren, hem moet u wakker schudden.  

Want die mogelijkheid hebt u behouden. 

God heeft u gemaakt als redelijk wezen.  

Hij heeft u boven de dieren geplaatst  

en u gemaakt naar zijn eigen beeld.  

Moet u die ogen dan gebruiken als het vee,  

en alleen maar op zoek gaan naar voedsel voor uw maag,  

en niet voor uw geest?  

Activeer dus dat kijken met de rede, gebruik uw ogen als mens, 

kijk naar de hemel en de aarde: de versieringen aan de hemel 

en de vruchtbaarheid van de aarde; het vliegen van de vogels 

en het zwemmen van de vissen, de kracht van de zaden en de 

wisseling van de seizoenen.  

Kijk naar wat gemaakt is en zoek de maker.  

Kijk naar wat u ziet en zoek naar wat u niet ziet.  

Geloof in hem die u niet ziet, op grond van wat u wel ziet.  

En denk niet dat het mijn woorden zijn die u dit zeggen.  

Luister maar naar de apostel Paulus:  

'De onzichtbare eigenschappen van God zijn vanaf de schepping 

van de wereld voor het verstand zichtbaar in zijn werken.' 
(Preek 126,3. Zie: De weg komt naar u toe, 113. Bewerking Wim Sleddens o.s.a) 
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BOEKBESPREKING 

  

Bekentenissen. Het aangrijpende verhaal van 

Augustinus' onbekend gebleven liefde /  

Suzanne Wolfe, Jetty Huisman. Mozaiek, 

2016. 288 p. Pb € 19,90 

 

Over Augustinus werd, wordt en zal altijd 

worden geschreven. En dat heeft hij aan 

zichzelf te danken. Of te wijten. Want in het 

enorme œuvre dat hij ons naliet, bevinden 

zich – hoe omzichtig en zorgvuldig 

Augustinus ook mag hebben geformuleerd – 

nog altijd open plekken, die de lezer op 

grond van een combinatie van het reeds gelezene en zijn eigen 

fantasie kan opvullen. Een voorbeeld van zo’n open plek in het leven 

van Augustinus is zijn naamloze partner, de vrouw met wie hij lange 

tijd samenwoonde en met wie hij ook een zoon had, de eveneens 

tot de verbeelding sprekende Adeodatus. 

  Deze Adeodatus ontmoeten we een paar keer in 

Confessiones, en hij speelt ook een rol in de Cassiciacum-dialogen. 

In De magistro is Adeodatus ondanks zijn jeugdige leeftijd (hij moet 

toen rond de zeventien zijn geweest) voor Augustinus een serieuze 

gesprekspartner inzake de vraag hoe onderwijs geschiedt. Op die 

manier werkt hij mee aan de ontwikkeling van Augustinus’ theorie 

van de uiterlijke of menselijke en de innerlijke of Goddelijke 

leermeester, Augustinus’ verwoording van wat we nu extrinsieke en 

intrinsieke motivatie noemen. Augustinus noemt zijn partner slechts 

twee keer in Confessiones. Hij noemt haar voor het eerst in conf. 

4,4,2, en in conf. 6,15,25 blijkt hij haar al te hebben weggestuurd. 

Hij evoceert de pijnlijke gevolgen van de “scheiding” (de 

aanhalingstekens omdat het niet om een ontbonden huwelijk ging: 

ze woonden samen) als volgt: Ze bleef van mij houden en dat deed 

mijn hart breken. Het liep een wonde op en deze wonde bleef 

bloeden (vert. Wim Sleddens).   

 



7 

 

 Dit is natuurlijk een passage die tot vragen leidt, die de 

fantasie prikkelt en die mensen aanzet om er – negatief of positief – 

over te speculeren. Open plekken vormen daartoe nu eenmaal de 

gelegenheid. In 1996 deed de Noorse filosoof en schrijver Jostein 

Gaarder, wereldberoemd vanwege zijn boek De wereld van Sofie, 

Roman over de geschiedenis van de filosofie, een klein, maar 

opvallend boekje verschijnen, Vita brevis, Het leven is kort, Een 

liefdesgeschiedenis. In dat boekje fingeert hij een teruggevonden 

authentieke brief van Augustinus naamloze partner, Floria 

genaamd, die haar probleem eens flink van zich afschrijft. Dit tot 

genoegen van velen die daar weleens over nadachten, maar het uit 

respect voor de personages of uit angst om in geroddel te vervallen, 

niet met deze “onbegrijpelijke” handelwijze van Augustinus durfden 

af te rekenen: je partner wegsturen om ongestoord je eigen ambitie 

te kunnen nastreven, hoe onbeschaamd!  

 

  Of het komt door verschuivingen in het feministisch 

gedachtegoed, we weten het niet, maar in juni 2016, verscheen een 

heel ander boek over ongeveer hetzelfde onderwerp, van de hand 

van Suzanne Wolfe, met de ronkende titel Bekentenissen, Het 

aangrijpende verhaal van Augustinus’ onbekend gebleven geliefde. 

Lees, voordat u naar de boekhandel rent, of het net op schiet om 

het te bestellen, eerst mijn waarschuwing. Het boek van Jostein 

Gaarder – hoewel ook louter fantasie – was in principe een goed 

boek, waarin de auteur op een aardige manier gebruik maakt van de 

open plekken in Augustinus Confessiones, maar je in elk geval niet 

van Augustinus en zijn denken afleidde. En dat kan van het boek van 

Suzanne Wolfe niet worden gezegd. Het zet je op het verkeerde 

been en is dus eigenlijk een slecht boek. Het doet nog het meest 

denken aan een kruising tussen achterhaalde oude populaire 

boeken als Zo leefden de Romeinen in de tijd van ..., feuilletons uit 

Libelle en verzinsels uit Privé, dat bovendien – beschermd door het 

predicaat fictie – onjuiste informatie bevat. In een historische roman 

mogen zeker fantasieën worden uitgewerkt, en al helemaal als er 

geen deugdelijke informatie voorhanden is, maar in dit boek 

ontspoort die mogelijkheid, omdat die informatie er wel is. We 
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noemen één, maar dan ook door het hele boek heen zeurende 

gruwel, en dat is de vriendschap van Augustinus en zijn partner met 

Nebridius. Zeker, Nebridius was met Augustinus bevriend, maar 

Alypius ook, en waarschijnlijk nog wel hechter: hij noemde hem zijn 

broeder van hart. De hechtheid van zijn vriendschap met Nebridius 

benadrukt Augustinus in Belijdenissen in elk geval niet. Hij laat 

weten dat Nebridius niet bij zijn bekering was, en dat hij eigenlijk 

niet wist waarom niet. Bovendien werden hij en Augustinus niet 

samen gedoopt, hoewel Suzanne Wolfe Adeodatus laat zeggen: En 

daarna zijn vader, Nebridius en ik gedoopt (blz. 245): Alypius en 

Augustinus werden samen gedoopt, door Ambrosius. Ook gaat de 

fantasie geregeld met Suzanne Wolfe op de loop, zoals wanneer de 

partner wordt gepresenteerd als de dochter van een mozaïeklegger, 

die vanwege diens reizende werk wordt uitbesteed aan een tante en 

een oom, die net iets te begerig naar haar is. Allemaal aardig, maar 

het is nergens op gebaseerd en het draagt ook nergens toe bij, 

evenmin als het verslag van haar bezoek aan Augustinus op zijn 

sterfbed, waarbij ze niet verder komt dan een soort doktersroman-

achtige passage als: Midden in de nacht glijdt Augustinus weg in een 

diepe bewusteloosheid, zijn oogleden fladderen (?) alsof hij droomt, 

zijn ademhaling wordt onregelmatig, stopt soms helemaal, wordt 

daarna hervat, maar met lange tussenpozen. Ik mompel zijn naam 

en strijk zijn haar uit zijn gezicht. ‘Ik hou van je,’ zeg ik, maar dat 

hoort hij niet’ (blz. 275). Begrijpt u? Dat soort tekst. Het had het 

verhaal van ieder ander kunnen zijn. 

 

 Toegegeven, open plekken vragen om invulling, maar we 

voelen ons bij de fantasie van Suzanne Wolfe ongemakkelijk. Met 

Augustinus gaat hier om een overbekende figuur over wie veel 

gepubliceerd is. Dan storen aperte fouten. Het verhaal klopt 

gewoon te vaak niet, en de formulering is veel te vaak vermoeiend. 

Ga niet speculeren over zaken waarover Augustinus ons om hem 

moverende redenen zelf ook niet (uitvoerig) wilde informeren, maar 

denk na over de boodschap die hij ons wel wil meegeven. Dan doe 

je Augustinus recht. Met andere woorden: lees niet Wolfe, of zelfs 

Gaarder, maar...,                                                lees verder op pag 13 
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UITNODIGING      23 september 2017  

De Familia Augustiniana Nederland (FAN), 

de augustijnse lekenbeweging, bestaat 10 

jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit 

organiseert de FAN een ontmoetingsdag 

in de Abdij van Berne  

 

God is je naaste 
Over barmhartigheid, naastenliefde 

en andere behartenswaardige zaken 

 

*  Gabriël Quicke, theoloog en auteur van ‘Brug van Barmhartigheid’ 

weet als geen ander barmhartigheid te benoemen en uit te diepen. 

*  Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne laat zijn licht schijnen 

over Religieus leven en de toekomst . 

*  Vieren van de Eucharistie, gezamenlijk met de Norbertijnen. 

*  Bezoek aan bierproeflokaal Abdij van Berne of aan de 

boekhandel. 

 

Aanvang 10.00 uur, afsluiting (ná hapje en drankje!) 16.45 uur. Voor 

koffie, thee en lunch wordt gezorgd. 

 

Aanvullende informatie 

* Kosten. Van de leden wordt een bijdrage gevraagd van € 15,- p.p.  

Belangstellenden zijn welkom; zij betalen € 20,- p.p.  

De bijdrage graag overmaken bij aanmelding op        

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

o.v.v. 'God is je naaste'.  

* Aanmelden. U kunt zich opgeven bij Ingrid van Neer-Bruggink,  

per e-mail: ingridcascia@gmail.com of telefonisch (tijdens 

kantoortijden) 030 8 200 270, vóór 28 augustus 2017.  

* Locatie. Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD  

Heeswijk-Dinther.
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Ontmoetingsdag FAN – Heeswijk-Dinther – 23 september 2017  
 

'God is je naaste' 
 

P R O G R A M M A 

 
10.00 uur Ontvangst in Abdij van Berne,  

Abdijstraat 49, 5473 AD  Heeswijk-Dinther 

 

10.30 uur Welkom door Hans Walkate, voorzitter FAN 

 

10.45 uur  

 

Lezing door Gabriël Quicke, priester van het bisdom 

Brugge: 'Brug van Barmhartigheid' 

 

12.00 uur 

 

Korte pauze 

 

12.15 uur Vieren van de Eucharistie,  

gezamenlijk met de Norbertijnen 

 

13.00 uur  

 

Lunch 

13.45 uur Voordracht door Denis Hendrickx, abt van de Abdij 

van Berne: 'Religieus leven en de toekomst' 

 

15.00 uur Bezoek aan bierproeflokaal Abdij van Berne  

of aan de boekhandel  

 

16.00 uur Gezellig samenzijn  

onder het genot van een hapje en een drankje 

 

16.45 uur  

 

Afsluiting van de dag 

 

Wel thuis! 
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en nu komt het: de Belijdenissen van Augustinus zelf, sinds enige 

jaren beschikbaar in een prachtige en toegankelijke vertaling van 

Wim Sleddens. En wilt u meer weten? Lees dan de 

levensbeschrijving van zijn tijdgenoot Possidius, helder vertaald en 

mooi toegelicht door Tars van Bavel in: Veel te laat heb ik jou lief 

gekregen. Die twee boeken dragen zeer zeker bij aan de kennis en 

het begrip van wat Augustinus ons te vertellen heeft. Laten we blij 

zijn dat dat niet het kleinmenselijk leed betreft. Dat noemt hij, 

omdat het moet, maar gaat dan snel over tot de kern. Dat Suzanne 

Wolfe ons toch op al dat leed vergast, levert louter 

plaatsvervangende schaamte op, die je alleen maar van Augustinus’ 

boodschap afhoudt. 

Joost van Neer, Augustijns Instituut Utrecht 

 

FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 

De laatste twee  avonden stonden in het teken van toekomst, 

verbinden en zichtbaar zijn. 

De eerste avond was met onze pastor Ekkehard en leden van het 

bestuur over: hoe kunnen wij meer participeren en zichtbaar zijn als 

familia-groep binnen het Boskapel-gebeuren, naast de 

Augustinusviering op 28 augustus. De Familia zorgt ervoor dat de 

augustijnse spiritualiteit gewaarborgd blijft. 

- Dit doen we door 3x per jaar een Augustinusviering te  houden 

o.a. rond 24 april (bekering)  en  nog een keer tussendoor 

- De Familia gaat op zoek naar een spreker voor de 

Augustinuslezing, dit jaar ''Augustinus en Luther'' 

- De familia draagt ideeën aan voor vormingsactiviteiten onder 

het thema ''Wat beweegt mij'' 

De tweede avond kwamen Ingrid en Jurianne praten over de 

toekomst van de FAN waarbij de vragen goed werden doorgenomen 

en de betrokkenheid onderling eruit kwam als sterkte en als zwakte.  

Maar de grote verbinder en inspirator onder ons is  Augustinus, het 

grote voorbeeld die God zo lief had en God in de mens zag. 

De woorden die nu omhoog komen zijn die van Prediker: 
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Alles op zijn tijd (uit met open ogen van Karel Eykman) 

Er is een tijd die vergaat en vlug is vergleden 

Tijden van haat of een tijd voor vrede 

Een tijd van gaan en een tijd van komen 

Na de tijd van bestaan, een tijd van dromen 

Er is een tijd dat je wint, er is een tijd te verliezen 

Een tijd die je bindt, een tijd dat je mag kiezen 

Een tijd lukt het niet, dan een tijd vol kansen. 

Voor iedereen een zomer om te oogsten en te genieten van al wat is 

en tot 23 september. 

                                                            Marjette de Rechter                                                          

 
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
Inmiddels hebben we net “Over het eerste geloofsonderricht” 

uitgelezen. Augustinus mixt op een heel natuurlijke manier zijn visie 

op onderwijskunde met de materie, die vaak niet simpel is! Een stuk 

dus met heel veel aanknopingspunten voor discussie. We lazen het 

boek dan ook niet snel, maar kwamen iedere bijeenkomst in 

wonderschone discussies en verdiepingen terecht. Van onderwijs in 

het algemeen – wat wil je met zoveel docenten om de tafel – tot 

onze relatie met God en elkaar. Een zin aan het einde als “Volg dus 

de goede mensen na, verdraag de slechte en heb alle mensen lief, 

omdat u immers niet weet wat de slechte mens van vandaag 

morgen zal zijn”. Wat betekent dat voor ons? Hoe staan wij hierin? 

Vragen die we al besprekend op onszelf mogen betrekken. Zo gaan 

we iedere bijeenkomst op zoektocht door de krochten van ons 

eigen geloof. Een wonderlijke zoektocht met Augustinus als 

reisleider! Zelfs ruim 1600 jaar later weet hij ons iedere keer 

opnieuw mee op reis te nemen. Of, zoals Augustinus het zelf schrijft: 

“de gevoelens van een deelnemend hart hebben zoveel kracht dat, 

wanneer onze leerlingen geroerd worden door ons spreken en wij 

door hun leren, wij in elkander komen wonen, zodat zij als het ware 

in ons gaan spreken wat zij horen en wij om zo te zeggen in hen 

gaan leren wat wij onderwijzen.” Ik ben benieuwd op welke 

ontdekkingsreis hij ons in het volgende leesproject meeneemt! 

Jan Martijn van der Werf 
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VAN HET FAN-BESTUUR 
  

Van de gelegenheid mij geboden dit stukje Van 

het FAN-bestuur te schrijven voor dit nummer, 

maak ik graag gebruik jullie op de hoogte te 

brengen van een  onderdeel van de 

bestuursvergaderingen, n.l. de opening. 

Bij toerbeurt wordt een bestuurslid uitgenodigd 

de opening van de vergadering te verzorgen. Voor de 

bestuursvergadering van 23 mei jl. was het mijn beurt. Uit preek 357 

Bemin de vrede las ik het volgende voor: 'Je moet eerst vrede in je 

eigen hart hebben, indien je anderen vrede wilt brengen. Laat de 

vlam van de vrede in jezelf branden om in anderen het verlangen 

naar vrede te doen ontbranden. Alwie vrede bemint moet zich dus 

inspannen en willen dat ook vele anderen de vrede bezitten, om zo 

de vrede te vergroten...' 

Doordat Ingrid dit deel van de preek heeft opgenomen in de 

notulen, heb ik de mogelijkheid nog eens te denken waarom deze 

tekst van Augustinus mij raakt. Zonder belerend te zijn, zonder de 

moralist uit te hangen geeft Augustinus aan waarom het draait in 

het leven. Niet kijken naar een ander, maar naar jezelf. Jezelf onder 

ogen durven komen met de vraag: wat doe ik er zelf aan? Ben ik 

altijd zo tolerant, als ik denk te zijn?  

Naar aanleiding van dit fragment noemde Wim 

Sleddens het boekje Een Jihad van liefde. Het is 

het verhaal van de Belgische Mohamed El Bachiri 

die zijn vrouw verloor bij de aanslag op 22 maart 

2016 in Brussel. Wat ik mij kan herinneren van 

een interview met hem op tv, geeft hij aan dat 

het verhaal van de liefde bij jezelf begint om met 

zoiets gruwelijks te kunnen verder leven. Wim 

noemt het boekje een aanrader.  

Een ander onderdeel van die vergadering is de 

voorbereiding van de FAN- ontmoetingsdag 23 september a.s. Het 

belooft een 'schone' dag te worden. Zie voor nadere informatie in 

dit nummer de Uitnodiging + Programma. Wel bedankt Lode. Hij 
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wees ons de weg naar Gabriël Quicke, die zal spreken over 

barmhartigheid.  

Met de wens dat alle FAN-leden en hun dierbaren een voorspoedige 

zomer mogen beleven, groet ik jullie allen. 

Hans Walkate 

 

CONTRIBUTIE: VAN DE PENNINGMEESTER 
Nu we bijna halverwege 2017 zijn, wil ik u het volgende 

berichten. Ik heb moeten constateren dat een aantal 

leden en contribuanten van Open Vensters nog niet 

hun bijdrage voor dit verenigingsjaar hebben voldaan. 

U zult begrijpen dat er in de loop van het jaar bepaalde 

betalingen moeten worden gedaan en het is de 

bedoeling dat deze uitgaven worden gefinancierd door 

de bijdragen die in dat zelfde jaar worden ontvangen. Het is niet 

wenselijk dat hiervoor de opgebouwde reserves moeten worden 

aangesproken. Vandaar mijn verzoek aan u om even na te gaan of ik 

het over u kan hebben. Zo ja dan zie ik uw betaling met 

belangstelling tegemoet. Met de hartelijke groeten en dank, 

Hans Simis – penn.m. 

 
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 

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’   
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AUGUSTINUSFEEST 28 AUGUSTUS 
Maandag 28 augustus vieren de augustijnen het 

feest van Sint Augustinus. De leden van de FAN en 

fraterniteit zijn hierbij van harte uitgenodigd deze 

dag samen te vieren. De plaats van samenkomst zal 

Park Glorieux in Eindhoven zijn. Meer informatie 

volgt nog, maar bij deze alvast een 

vooraankondiging. 

prior L. Mulder 

STUDIEDAGEN 

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).  

zaterdag 23 september 2017 

 
AUGUSTINUSDAG  BELGIË 
De studiedag valt 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.  

Anneke Goovaerts 

AUGUSTINUS ONDERWEG 

 

 

 

Niet Augustinus,  

maar de heilige Rita op de foto.  

Buenos Aires, Argentinië  

in de kathedraal ‘van onze paus’  

Foto: Jan Martijn van der Werf
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Augustijnse monniken stichtten het klooster Bellapais, nu Noord 

Cyprus, in 1205, (met dank voor het lenen van de kaart aan Leo en 

Laura Klinken) 

 

Tirol, Fieberbrunn,  

Foto: Jan van Swam 

Buenos Aires, Argentinië  

Foto: Jan Martijn van der Werf 
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STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

 
Beste mensen, 

Langs deze weg willen we graag al onze 

donateurs ontzettend bedanken voor jullie 

gulle bijdragen! In het vorige nummer 

schreven we al hoe we weduwen in Papoea 

(Indonesië) op weg hebben geholpen door 

hun kinderen bij te staan in hun scholing. 

Voor ongeveer 600 euro per jaar kunnen we een kind laten studeren 

en voorzien in zijn of haar onderhoud. Op die manier kunnen ze 

daarna de zorg voor hun moeder op zich nemen.  

Op dit moment zijn er weer verschillende inzamelingsacties bezig. 

Bijvoorbeeld in de Werkhofgemeenschap die hier aandacht vraagt 

na afloop van hun vieringen, en de afgelopen veertigdagentijd in de 

Agneskerk, Lindenholt. Langs vele verschillende wegen ontvangen 

we hulp, waar we erg blij mee zijn! Wilt u ook een steentje 

bijdragen? We hebben posters en folders die we graag toesturen 

om u op weg te helpen! 

 

 

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 

 

Augustijnse websites: 
 

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 

  

28 augustus 2017 Feestdag H. Augustinus 

23 september 2017 10 jaar FAN 

 
 

7 oktober 2017 Augustinusdag België 

   

   
 


