Augustinus is hot!

Anno 2017

Informatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de
Augustijnse Beweging als aanzet tot het oprichten van het
Augustijns Verband begin 2018. Het Augustijns Verband wil een netwerk
worden van organisaties, groepen en personen die affiniteit hebben met
Kerkvader Augustinus. (info: facebook.com/Augustijns-Verband)
Het Augustijns Verband wil activiteiten initiëren en organiseren
voor de deelnemers, een digitale nieuwsbrief uitgeven om
deelnemers te informeren over activiteiten die raakvlakken
hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit.
Deelname aan de kick off-bijeenkomst van 10 november 2017
is kosteloos, opgave hiervoor is wel noodzakelijk.
Aanmeldingen voor 1 november 2017 bij
augustijnsverband@gmail.com.
De Paterskerk (Heilig Hart kerk) is gelegen op de Tramstraat 37 te Eindhoven.
Tien minuten lopen van NS-station. Betaald parkeren in nabij gelegen parkeergarages.

Kick off

bijeenkomst
Augustijns verband i.O.

Vrijdag 10 november 2017 • 12.30 – 16.00 uur
Paterskerk Eindhoven

11.30 - 12.30	Inloop met koffie & thee
en een broodje
12.30 - 13.45 uur	Inleiding
	Augustinus als regelgever
door Paul van Geest
Hoogleraar Augustijnse
studies Vrije Universiteit
Amsterdam
Augustinus als onderwijzer
door zr. Monica Raassen c.r.s.s
	
Augustinus als filosoof
door Frank van Roermund o. pream.

Doel

Het

van het Augustijns Verband i.o. is om bruggen
te slaan tussen organisaties, groepen en personen die
zich verbonden voelen met Augustinus; bovendien
om elkaar te bemoedigen in het erkennen van de
gemeenschappelijke inspiratiebron; door te netwerken
rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus
of met de Augustijnse spiritualiteit.

Organisaties of groepen op
basis van hun interesse in
Augustinus of hun roots, waarin
Augustinus of de Augustijnen
duidelijk een plaats hebben.
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Naast organisaties of groepen kunnen ook individuele
personen die geïnteresseerd zijn in de Augustijnse
spiritualiteit zich aansluiten bij het Augustijns Verband.

Programma

13.45 - 14.15 uur		

Pauze met koffie & thee

14.15 - 14.45 uur Augustinus als prediker door Hans van Reisen
Augustijns Instituut Utrecht
Afronding van de inleidingen door Paul van Geest
14.45 - 15.30 uur	Uiteenzetting en nagesprek over het idee
Augustijns Verband
15.30 - 16.00 uur Afsluiten met een drankje
16.30 uur	Mogelijkheid om aan te sluiten bij de ‘Augustijnendag’
met - onder voorbehoud - de Mariënhagelezing
door James Kennedy

