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Een beeld van de H. Augustinus
in de Paterskerk, Eindhoven

Inleiding:
Voor u ligt het vierenzestigste 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! In verband met de
sluiting van de Paterskerk in Eindhoven vindt u wat extra foto’s van.
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf
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AUGUSTINUS ZEGT ...
Mijn dierbaren,
we moeten heel zorgvuldig luisteren naar de woorden van de Heer,
want we zijn te klein om ze te kunnen begrijpen.
We moeten ons respectvol houden aan deze gezonde regel:
Als we het kunnen begrijpen,
overeenkomstig het geloof waarin we zijn opgevoed,
mogen we er blij mee zijn.
Dan is het voor ons als voedsel.
Maar als we het nog niet in overeenstemming kunnen brengen
met die gezonde geloofsregel,
moeten we niet gaan twijfelen,
maar wachten tot we het begrijpen.
Als we niet weten wat het betekent,
hoeven we toch niet te gaan twijfelen of het wel waar is?
We moeten goed nadenken over onze gelovige houding.
Ook over mij moet u uw gedachten eens laten gaan,
broeders en zusters.
Ik heb de taak op me genomen om tot u te spreken.
Maar wie ben ik dan, dat ik dit op mij kon nemen?
En wat heb ik eigenlijk op me genomen?
Ik heb op me genomen om - mens die ik ben –
te spreken over de dingen van God.
Als stoffelijk wezen moet ik geestelijke dingen uitleggen.
Als sterveling spreek ik over wat eeuwig is.
En ik moet zorgen dat ik uit de buurt blijf
van zinloze zelfoverschatting,
als ik op een gezonde manier wil verblijven in het huis van God,
in de Kerk van de levende God,
die pijler en grondslag is van de waarheid.
Met mijn beperkte vermogens begrijp ik wat ik u voorzet.
Als er een deur opengaat, dan eet ik daar ook, samen met u.
En als ze dicht blijft, klop ik aan, samen met u.
(Ev Joh 18,1; Zie: Geef mij te drinken, 356)
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BOEKBESPREKING
Brug van barmhartigheid / Gabriël
Quicke. Halewijn, 2016. 108 p. € 17,95
pb ISBN: 978-90-8528-376-8.
Gabriël Quicke heeft goede redenen om
nu over Augustinus te spreken. Sinds
het Tweede Vaticaans Concilie dat een
terugkeer naar de patristische bronnen
voor ogen had, behoort Augustinus met
zijn omvangrijke oeuvre en de invloed
van zijn Regel tot de meest geciteerde
kerkvaders. Maar een belangrijker
reden is dat Augustinus een
bruggenbouwer is: met alle middelen
als reizen, debatten, concilies, preken,
geschriften ijverde hij voor de vrede, harmonie en eenheid in de
Kerk. Hij preekt vanuit een hart dat sterk geraakt is door de
nederige Christus en met een passie voor de pelgrimerende
kerkgemeenschap (p.8-9).
Als een rode draad door het werk van Augustinus loopt de waarde
van de goddelijke barmhartigheid die ons verandert . Voor
Augustinus is Gods medeleven en liefde een diepdoorleefde
ervaring: 'U bent arts en ik ben ziek. U bent barmhartig en ik
erbarmelijk.' (Conf. X,39) In onze kille wereld is 'vergeving schenken
niet vanzelfsprekend, verzoening bewerken lijkt vaak een
onmogelijke opdracht en barmhartigheid tonen wordt wel eens met
hoongelach weggestemd. Meer dan ooit heeft de wereld nood aan
een empathisch inlevingsvermogen dat uitmondt in concrete daden
van barmhartigheid.' (p. 10-11) 'Gods grenzeloze barmhartigheid
biedt de mens perspectief en wordt een bron van vreugdevol
verlangen. Die barmhartigheid van God moeten wij navolgen in
onze liefdevolle zorg voor de ander.' (p. 18) 'Draag de bron van de
liefde in uw hart, want uit de liefde kan niets anders dan goed
voortkomen.'
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Met Augustinus als voorbeeld beschrijft Gabriël Quicke hoe ieder tot
barmhartigheid kan komen. Het begin ligt bij God, zoals ook
Augustinus in zijn zoektocht ontdekte: 'God was al eerder op zoek
naar mij.' (p. 19) Onze onrust, ons zoeken naar de zin van ons
bestaan is ook onze groeikracht. Naar wie anders willen wij
toegroeien dan naar God? Als schepsels van God hebben wij een
natuurlijk Godsverlangen. Maar hoe kom je dan in contact met God?
Augustinus merkt dat dit een weg naar binnen is, langs je eigen hart.
Augustinus benadrukt dat een mens tot zichzelf moet terugkeren
om naar buiten te kunnen treden, om zo boven het eigen ik uit te
stijgen en zich te openen voor God en via God tot de naaste. (p.2122) Augustinus nodigt ons uit deze pelgrimsreis die we niet op eigen
kracht kunnen afleggen, samen te ondernemen. 'Loop met mij, door
te geloven, door te hopen door te verlangen'. (p.21) De reis van ons
hart is een gezamenlijk verlangen naar gerechtigheid en vrede.
God zoekt eerst en vooral de verloren mens. 'Wij waren verloren en
zouden dat nog zijn als er niet eerst naar ons was gezocht.' In
hoofdstuk 2 wordt het handelen van de barmhartige vader in de
parabel van de verloren zoon uitgelegd. God is relatie, zo wordt
duidelijk. In zijn barmhartigheid kijkt God verder en geeft ons nieuw
leven. Daarvoor is van onze kant wel inkeer en echte bereidheid om
te veranderen nodig. Er zijn immers twee sleutels voor het menselijk
hart: God heeft de ene en wij de andere. (p.34)
In hoofdstuk 3 worden de beelden van Christus als bemiddelaar en
als geneesheer uitgelegd want Christus is het gelaat van Gods
barmhartigheid. De gewonde Christus geneest onze wonden. In het
verhaal van de barmhartige Samaritaan is het Christus die onze
wonden verbindt (onze zonden in bedwang houdt) en ons naar de
herberg brengt (de Kerk) waar reizigers, aangekomen na hun
pelgrimstocht, zich kunnen verfrissen en uitrusten. De twee
penningen legt Augustinus uit als het dubbelgebod van de liefde. De
herbergier is de apostel. Volgens Augustinus moet de Kerk een
plaats zijn 'waar gewonden worden verzorgd, zoals de herberg in de
parabel van de barmhartige Samaritaan' (p.44-45) De Kerk als
herberg waar men zich thuis mag voelen, waar mensen ervaringen
van pijn en kwetsuren van het verleden met elkaar kunnen delen.
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Op die manier wordt een christelijke gemeenschap een helende
gemeenschap. Dan wordt ook duidelijk waarom Augustinus de
woorden 'God is liefde' en 'Liefde is God' durft om te wisselen.
Augustinus benadrukt (hoofdstuk 5) dat de Kerk geroepen is een
brug van barmhartigheid te zijn, van tijd naar eeuwigheid, een brug
die altijd overeind moet blijven. En elke christen wordt gevraagd
een brug te zijn, d.w.z. naastenliefde te tonen door het doen van
goede werken. Augustinus spoort ons aan tot geven (hulp, geld) en
vergeven. 'Doe ze allebei, om te voorkomen dat je gebed één
vleugel moet missen.' (p.55-57) Het is trouwens onze plicht om
armen te helpen en door te werken aan barmhartigheid bouw je
aan Gods gemeenschap. Bovendien word je er zelf ook beter van:
door te geven en te vergeven werk je aan je eigen
gedragsverandering, leer je jezelf goed kennen. Elkaar verdragen –
ruzie die niet uit mag groeien tot haat – hoort ook bij
barmhartigheid. Quicke belicht tevens enkele aspecten van
gastvrijheid zoals leren luisteren en je hart openen voor anderen.
In de laatste twee hoofdstukken beschrijft Quicke de rol van de Kerk
als een zorgzame en liefdevolle moeder. Augustinus houdt een
pleidooi voor een Kerk die openstaat, uitnodigt en zichzelf
kwetsbaar opstelt (p.72). En ook
hier kan Quicke ruim Augustinus
citeren. In dit boek gebruikt hij
vooral de Belijdenissen, de
Psalmcommentaren
(Enarrationes) en de Tractaten op
het evangelie volgens Johannes.
Alle citaten zijn voorzien van een
bronvermelding. Achterin staat
een uitvoerige literatuurlijst om
verder te lezen.
Quicke schrijft dat Augustinus en
Gabriël Quicke is priester van het
paus Franciscus ons helpen wegen
bisdom Brugge en sinds 2009
stafmedewerker van de Pauselijke
te vinden naar een hartelijke Kerk.
Raad ter bevordering van de
Die wegen zijn door Quicke
Eenheid van de Christenen.
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voortreffelijk en liefdevol beschreven. Uit de opbouw van het
betoog en de keuze van de citaten blijkt dat de auteur door en door
vertrouwd is met het werk en gedachtegoed van
Augustinus. Zijn stijl doet me denken aan die van de
grote augustijn Tars van Bavel. In Gabriël Quicke
heeft Augustinus heeft er een ambassadeur
bijgekregen. Voor meer informatie zie
www.augustinus.nl en de blog van Lode Caes op
http://sintaugustinuszonnebeke.blogspot.nl/2016/06/brug-vanbarmhartigheid.html
Ingrid van Neer-Bruggink

FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL
Nadat we in de afgelopen maanden de Regel van Augustinus
besproken hadden, hebben we een tekst van Augustinus gelezen die
onszelf al een beetje voorbereidde op het thema van het nieuwe
werkjaar van de Boskapel, “Eindeloos leven”. Het was de tekst van
Sermo 108, 3, uit brochure nr. 5 van de Augustijnse Beweging, ‘Op
zoek naar gelukkige dagen’, p.7-9.
Met pastor Ekkehard Muth hebben we de Augustinusviering
voorbereid. De door ons besproken tekst werd gekozen als tweede
lezing. De titel van de Augustinusviering was: “U wilt wel onderweg
zijn maar niet aankomen”, en de ondertitel luidde “Eindeloos
leven”. Over het thema “Eindeloos Leven” vermeldt het
vormingsprogramma van de Boskapel: het is een thema op het
snijvlak van leven en dood. Hoe je met de dood omgaat zegt vooral
iets over hoe je tegen het leven aankijkt. Eindeloos Leven lijkt een
droom. De een heeft er religieuze ideeën bij van een welbesteed
leven hier, en een eeuwig leven na de dood. De ander probeert juist
om het leven hier en nu zo eindeloos mogelijk te maken:
meeslepend leven, het verschil maken, van blijvende betekenis zijn,
en ook: het eigen levenseinde in handen houden en voortleven in
de herinnering van anderen. Traditie is dat een nieuw werkjaar
geopend wordt met de Augustinuslezing. Deze lezing vond op 30
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augustus j.l. plaats, en werd verzorgd door ons eigen Familialid,
Karel Peijnenborg.
Voor mijzelf vormde de Augustinusviering het afscheid van de
Boskapel en van de Familiagroep, de groep waarmee ik sinds de
oprichting in 1998 verbonden was. Medio september verhuis ik n.l.
naar Utrecht en zal mij daar aansluiten bij andere oecumenische
groepen en gemeenschappen, en hoop ook lid te kunnen blijven van
de FAN!
Julia van Wel
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT
We lezen in Het eerste geloofsonderricht van Augustinus, vertaald
door G. Wijdeveld. Omdat deze uitgave niet meer te verkrijgen is,
hebben we hem allemaal via een reader gekocht. Het boek geeft
niet alleen aan de ‘onderwijsmensen’ onder ons veel stof tot
gesprek. Augustinus zou als pedagoog in onze tijd niet misstaan. Zijn
aanpak is verfrissend en aansprekend. Dat doet hij overigens in zijn
bekende volzinnen die ons soms wat moeite kosten zijn lijn goed te
doorgronden. Maar ook dat levert weer veel gesprekstof op.
Maar ook herkenbaarheid. Drie quote’s:
Voor mensen die graag en veel welsprekende woorden horen:
Tot Gods oren reikt maar één taal, die van de liefde van het hart.
Voor de rechtbank gaat het om het welgesproken woord,
in de kerk gaat het om het welgebeden gebed.
We kunnen onze gedachten niet in woorden vatten,
maar zelfs onze gedachten kunnen niet zover als het mysterie.
Het Augustinusfeest in Lindenholt was weer een mooie beleving van
vieren, Augustinus aan het woord en napraten na de viering.
Doordat dit jaar 28 augustus op zondag viel en in de Paterskerk de
laatste viering ’s morgens was, en de bijeenkomst daar om
13.00uur afgelopen was, konden we niet naar Eindhoven om
augustijnen en FANleden te ontmoeten. Dat vond iedereen erg
jammer. We hopen van harte dat we volgend jaar elkaar, FANleden
en augustijnen, ergens gezamenlijk kunnen ontmoeten.
Bettineke van der Werf
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FAMILIA AUGUSTINIANA AMSTERDAM
Sluiting van de Augustijnenkerk in Eindhoven op 28 augustus 2016
Op 28 augustus j.l. zijn we naar Eindhoven geweest om de laatste
viering in de ‘Paterskerk ‘ mee te maken.
Wij waren daartoe in de gelegenheid omdat wij in Amsterdam sinds
jaren het feest van de Heilige Augustinus vieren op zijn geboortedag
13 november.
Met een dubbel gevoel kom je in een volle kerk en dan besef je: dit
is voor de laatste keer, in het bijzonder voor de mensen die sinds
vele jaren hier kwamen met hun vreugde en verdriet.
Alle augustijnen zaten op het priesterkoor, terwijl in de viering werd
voorgegaan door Louis Mulder, de vicaris provinciaal, Piet
Stikkelbroeck en Joost Koopmans.
Het was een sobere viering en het openingslied ‘De vreugde voert
ons naar dit huis’ gaf de juiste sfeer aan. Pijn maar ook
dankbaarheid.
De lezingen waren genomen uit preek 75, 1-2 van Augustinus en het
evangelie volgens Marcus 4, 35-41.
Als thema voor de viering was gekozen
‘ Wees niet bang voor de toekomst’.
Louis Mulder hield een mooie overweging* waarin hij globaal de
geschiedenis van de afgelopen 125 jaar de revue liet passeren.
Bij het uitgaan van de kerk ontving iedereen een gedenkschrift ter
gelegenheid van de sluiting van de Augustijnenkerk, een uitgave van
de redactie van de Kerk-Krant.
Na afloop van de viering was er een gezellige ontmoeting in de
kloostertuin (mooi weer) met een hapje en een drankje. Veel
contacten zijn in die twee uren gelegd en ook vernieuwd. Het was
goed om op deze dag bij de augustijnen te zijn.
Onze hoop is dat de trouwe kerkgangers op hun nieuwe plek in de
toekomst in verbondenheid met elkaar zullen kunnen blijven vieren.
Hans Simis
*De teksten en de foto’s zijn te vinden via www.augustijnen.nl
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TERUGKIJKEN 28 AUGUSTUS 2016, PATERSKERK EINDHOVEN
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VAN HET FAN-BESTUUR
UITNODIGING 22 OKTOBER

FANdag
De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden en
belangstellenden uit voor haar Ontmoetingsdag
op zaterdag 22 oktober 2016 in klooster
Mariënhage, Eindhoven.
Als gemeenschap zijn we altijd onderweg, we
zoeken nieuwe wegen. Augustinus nodigt ons uit
dit pelgrimspad samen af te leggen: 'Loop met
mij, door te geloven, door te hopen, door te
verlangen'. Zijn hart brandde van verlangen, hij voelde hoe liefdevol
God met hem sprak en zijn gesprekken met God raken ook ons. Na
zijn bekering begint voor Augustinus een nieuw leven met
perspectief. Dat vreugdevolle verlangen wil hij delen met ons. Hoe
kunnen wij net zo worden geïnspireerd? Inspiration! is dan ook het
thema van de voordracht van vicaris generaal Joseph Farrell, OSA.
Joseph Farrell (1963) doorliep als student de Villanova University in
Pennsylvania (U.S.) en trad toe tot de Augustijnen in 1985. In 1991
werd hij tot priester gewijd. Hij behaalde in 2007 zijn doctoraat aan
de Gregoriana in Rome. Terug in Villanova doceerde hij aan de
Villanova University en bekleedde verschillende functies daar tot hij
in maart 2014 gekozen werd tot vicaris generaal van de OSA en tot
assistent generaal OSA voor Noord-America. Sindsdien woont hij in
Rome. De presentatie is in het Engels, maar de begeleidende
teksten (ook op de dia's) zijn in het Nederlands. Tijdens de
gesprekken wordt de informatie mondeling vertaald.
Voor deze najaarsontmoetingsdag mogen wij nog gebruik maken
van de gastvrijheid van de Augustijnen in Mariënhage. Volgend jaar
zullen zij immers hun vertrouwde klooster verlaten en verhuizen.
Daarom is er deze dag veel ruimte voor ontmoeting, gesprek en
wellicht herinneringen maar vooral voor gedeelde inspiratie.
Ook belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte uitgenodigd.
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We sluiten de dag af met een gebedsdienst.
Het programmaoverzicht vindt u hieronder.
Aanmelden kan tot maandag 17 oktober bij de secretaris FAN, Ingrid
van Neer-Bruggink, ingridcascia@gmail.com of werk:
bibliotheek@augustinus.nl tel. (werk) : 040-244 18 96.
Wij hopen u en vele belangstellenden te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de FAN, Ingrid van Neer-Bruggink
Programma Ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana Nederland
Zaterdag 22 oktober 2016 in de Groene Zaal
van klooster Mariënhage, Augustijnendreef 15 5611 CS Eindhoven
10.00 – 10.25
uur
10.25 – 10.30

ontvangst met koffie / thee

10.30 – 11.30

Inspiration!
lezing met dia's door Joseph Farrell, OSA

11.30 – 11.45

pauze

11.45 – 12.15

gesprek

12.15 – 14.00

15.30 – 15.45

lunch
een rondje door het oude Mariënhage
Verdieping van het thema aan de hand van
teksten, vragen, workshop en discussie.
pauze

15. 45 – 16.00

gebedsdienst

16.00 uur

afronding en aperitief

14.00 – 15.30

welkom en mededelingen door de voorzitter
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AUGUSTINUS IN MARIËNHAGE
... en dan zijn er nog geen
afbeeldingen
van Augustinus op de
kamers van de paters en
zusters gemaakt …
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AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS:

Wilt u een abonnement op Open Vensters?
Het abonnementsbedrag voor 2016 is € 10,00
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN,
onder vermelding van ‘abonnement Open
Vensters 2016’

STUDIEDAGEN
DE AUGUSTIJNSE BEWEGING
Bouwen aan Gods huis: kerk-zijn bij Augustinus
Wat kunnen we in 2016 hiervan leren?
De Augustijnse Beweging organiseert ook dit jaar weer een
ontmoetingsdag voor haar achterban en voor enkele gasten. De
bijeenkomst heeft Augustinus’ visie op de kerk als onderwerp.
Daarin gaat het vanzelfsprekend niet om stenen gebouwen.
Augustinus is op zoek naar het cement in de geloofsgemeenschap,
de onderlinge liefde tussen mensen en hun geloof in God. Zo kan hij
gelovigen als levende stenen van de kerk zien. De kerk is bovendien
meer dan een vereniging of club van gelijkgezinden. Augustinus ziet
de kerk als Christus’ lichaam op aarde. De gelovigen ziet hij als
woonplaats van God. Op de ontmoetingsdag verschijnt ook de
nieuwe brochure van de Augustijnse Beweging over hetzelfde
thema: Bouwen aan Gods huis.
‘Het kerkgebouw is het huis van onze gebeden, maar het eigenlijke
huis van God dat zijn wijzelf . Maar wij vormen met zijn allen pas het
huis van de Heer, wanneer wij door liefde met elkaar verbonden
zijn’.
(Uit: Augustinus’ sermo 336,1)
PROGRAMMA
10.00 Aankomst, koffie, thee
10.30 Woord van welkom
- Bob Bodaar O.S.A.,
voorzitter Platform Augustijnse Beweging
10.35 Wij zijn de kerk: over het kerkbeeld van Augustinus
- Paul de Wit O.S.A.
prior-provinciaal van de Belgische augustijnen
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11.30 Nagesprek
o.l.v. Joost Koopmans O.S.A.
12.00 Dag uit het pastorale leven van Augustinus
- Bob Bodaar O.S.A
12.30 Lunch & ontmoeting
13.30 Augustinus’ invloed op zelfstandige geloofsgemeenschappen
korte presentaties vanuit:
- Augustijns Centrum Boskapel, Nijmegen Ekkehard Muth,
pastor - Werkhofgemeenschap, Werkhoven Marja
Schilderman, voorzitter WHG (onder voorbehoud)
- Geloofsgemeenschap Augustinus, Eindhoven, Carla Piscaer,
secretaris doorstartgroep - Parochie St. Jan de Doper,
Mijdrecht / Wilnis Monica Raassen C.R.S.S, pastoraal werker
waarna ronde tafel gesprek o.l.v. Joost Koopmans O.S.A.
15.30 Slotviering
15.45 Napraten & ontmoeting
DEELNAME
Datum: Zaterdag 15 oktober 2016
Plaats: Klooster Mariënhage Augustijnendreef 15 5611 CS
Eindhoven Klooster is op 10 minuten lopen van het centraal station Eindhoven.
Bij het klooster zelf is er nauwelijks parkeergelegenheid. Gelegenheid voor
betaald parkeren op loopafstand in de parkeergarage van winkelcentrum Heuvel
en enkele parkeerterreinen langs de Tramstraat en Stationsweg.

Kosten: € 15,00 (inclusief lunch en nieuwe brochure)
Inlichtingen: Joost Koopmans 06 - 53362781
Aanmelding: op naam, vóór 8 oktober 2016
per post: Augustijnse Beweging, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht
of e-mail: bodaarbob30@gmail.com of a.pacilly@online.nl
Betaling: Deelnamekosten overmaken op
IBAN: NL 21 INGB 000 250 9905 t.n.v. Augustijnse Beweging,
Utrecht onder vermelding van 15-10-2016.
AUGUSTINUSDAG BELGIË
Afgelopen jaar is de samenwerking uitgeprobeerd met het
Academisch Centrum voor Praktische Theologie. Dat was een heel
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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
jaar dus op een zaterdag. Wanneer we samenwerken met het ACPT
zal dat meestal een weekdag zijn.
Dit was een lange inleiding om u te vertellen dat de volgende
studiedag op zaterdag 7 oktober 2017 valt. 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,
Het doet ons genoegen om te kunnen melden dat
de NGO een bedrag van maar liefst € 7.500,- heeft
kunnen besteden in Papoea (Indonesië)! In overleg
met de augustijnen ter plaatse is besloten het geld
te besteden aan schoolkosten van de kinderen van 15 verschillende
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 Rp 7.500.000
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(€ 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!
Wij zullen in de komende afleveringen van Open Vensters de
kinderen en hun moeders aan u voorstellen, en uiteraard zullen we
u te zijner tijd laten weten hoe het de kinderen op school is
vergaan!
Er zijn natuurlijk nog veel meer moeders en kinderen in Papoea die
uw hulp goed kunnen gebruiken. Aarzelt u dus vooral niet en blijf
uw gulle gaven aan ons overmaken. Het kan in het leven van de
mensen daar echt het verschil maken!
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
15 oktober
22 oktober 2016
7 oktober 2017
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Augustijnse Beweging
FANdag in Eindhoven
Augustinusdag België
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