AUGUSTINUS

PARTICIPANTEN

AAN HET WOORD

Van deze reeks van de Augustijnse Beweging
zijn de volgende brochures nog voorradig en
zijn tijdens de ontmoetingsdag te koop:
-

-

De Augustijnse Beweging
Augustinus, reisgenoot en gids
Als je vast…
Leer ons bidden (over het Onze Vader)
Verlangen alom (gedachten over vrede)
Je vriend als gids
Waakzame liefde (gedachten voor Pasen)
Mooie wereld, (gedachten over wonderen)
Bezieling (gedachten over de H. Geest)
Tussen kribbe en kruis,
(gedachten over Gods nederigheid)

-

Augustinus en gezondheid
Tot heerlijk brood gebakken,

-

(gedachten over de maaltijd van de Heer)
Gast in huis, God in huis,
(gedachten over gastvrijheid)

( € 2,00 per stuk)

-

Abdij van Berne, Heeswijk
Augustijns Centrum de Boskapel,
Nijmegen
Augustijns Instituut, Eindhoven
Augustinessen van Heemstede,
Heemstede
Augustinessen van St. Monica,
Utrecht
Familia Augustiniana Nederland,
Amsterdam
Nederlandse Provincie van de
Orde der Augustijnen, Eindhoven
Reguliere Kanunnikessen
van het Heilig Graf, Maarssen
Werkhofgemeenschap,
Werkhoven

Secretariaat:
Jacobskerkhof 2,
3511 BL Utrecht
030 2313065
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SACRAMENTEN:
VOEDSEL VOOR
ONDERWEG
de betekenis van sacramenten

www.augustijnsebeweging.nl

11 OKTOBER 2014
Op de dag zal ook een boekentafel aanwezig
zijn van het Augustijns Instituut.

BOSKAPEL, NIJMEGEN

UITNODIGING
Het platform van de negen participanten van de
Augustijnse Beweging nodigt allen, die inspiratie
ontlenen aan Augustinus, van harte uit voor deze dag
rond ontmoeting en verdieping.
De dag staat in het teken van de betekenis van de
sacramenten in ons persoonlijk leven en in dat van de
Kerk, en de visie van Augustinus daarop.
Hoe kunnen zij ons leven óók anno 2014 verrijken?
In de ochtend gaat prof. dr. Herwi Rikhof in op de
sacramenten in het algemeen en op doopsel en vormsel
in het bijzonder vanuit een historisch perspectief. Hij
zal daarbij ook aandacht besteden aan nieuwe accenten
die door het Tweede Vaticaans Concilie gezet zijn.
In de middag gaan we in op hoe Augustinus naar
sacramenten kijkt. Augustinus heeft het hierbij over
‘een gebeuren’, waarbij het woord komt bij het
element, niét omdat het gesproken wordt, maar omdat
het geloofd wordt. Die woorden hebben die
effectiviteit alleen op basis van ons geloof en zijn van
betekenis binnen de Kerk, binnen de geloofsgemeenschap.
Augustinus ziet sacramenten dan ook als bronnen van
genade, waarin Gods aanwezigheid een oprechte kleur
krijgt. Als gelovige word je gevoed door genade en
ontstaat er een wederkerige aanwezigheid.
Daarom zijn er volgens Augustinus ook veel meer
sacramenten dan de zeven die de Kerk n.a.v. het
Evangelie, heeft ingesteld. Augustinus noemt bijv. het
gebed, de onderlinge liefde, gemeenschap, elkaar
vergeven óók een sacrament, waardoor je innerlijk
groeit en Christus meer en meer gaat bezitten.

PROGRAMMA
10.00 Aankomst, koffie, thee
10.30 Woord van welkom
door Bob Bodaar, voorzitter
Augustijnse Beweging
10.35 De zeven sacramenten, vanuit historisch
& bijbeltheologisch perspectief
door Herwi Rikhof, pastor en emeritus
hoogleraar, Universiteit Tilburg

AANMELDING
Datum
Zaterdag 11 oktober 2014
Plaats
Boskapel
Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
tel: 024- 3776968 (tijdens de ontmoetingsdag)
(via Centraal station bereikbaar met bus 2 en 99, halte
Wolfkuilseweg, en daarna is het nog 50 meter lopen).

11.45 Gedachtenwisseling
12.30 Lunch & ontmoeting

Kosten
€ 12,50 (inclusief lunch)

13.30 Begrip van sacramenten bij
Augustinus
door Herwi Rikhof

Opgave
op naam, vóór 1 oktober 2014

13.45 Groepsgesprekken rond van te voren
uitgereikte tekst van Augustinus over
zijn verrassende kijk op sacramenten
14.30 Pauze koffie, thee
14.45 Tweede sessie van het lezen van
een tekst van Augustinus
(zie boven)
15.30 Afsluiting met een korte gebedsviering
15.45 Napraten & ontmoeting
onder het genot van een glaasje wijn

per post:
Augustijnse Beweging,
Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht
via e-mail:
bodaarbob30@gmail.com
hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
telefonisch:
030 2313065
Vriendelijk verzoek bij opgave ook de
deelnamekosten te voldoen, op
IBANnummer NL21INGB0002509905
ten name van Augustijnse Beweging,
Utrecht.

