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VOORJAARSPROGRAMMA :  

 

* ZONDAGEN, 6 FEBRUARI EN 6 MAART 

  Spirituele films in de Vincentiuskerk 

 

* WOENSDAGEN, 23 en 30 MAART 

  Het leven van Augustinus in de Augustinuskerk 

 

* WOENSDAG, 13 APRIL 

   Paas-voorafavond in de Vincentiuskerk 

 

* WOENSDAG 18 t/m VRIJDAG 20 MEI 

   Kloosterdagen in Steyl in Limburg 
 

HET LEVEN VAN AUGUSTINUS 

'Het Onze Vader' 
In november j.l. bleek de belangstelling voor twee avonden 

over Augustinus zo groot, dat er besloten is om  ook in de 

komende Veertigdagentijd een bezinning aan te bieden rond 

de persoon van Augustinus. De avonden zijn gepland op 

    woensdag 23 en woensdag 30 maart om 20.00 u. 

in de Tuinzaal v.d. Augustinuskerk, Postjesweg 125. 

We hebben gekozen voor: "Augustinus en het Onze Vader". 

Sowieso is het boeiend om eens met elkaar te "duiken" in het 

Onze Vader. We bidden het misschien wel een paar keer per 

dag ,- maar wat bidden we precies? En wat is dat, 

bidden? Wat vragen we, wat zéggen we als we ons tot Onze 

Vader richten? En zo heeft, denk ik, ieder ook zijn eigen 

vragen bij dat gebed. 

We gaan er twee avonden over nadenken, en we doen dat aan 

de hand van Augustinus. De man heeft duizenden keren in 

allerlei kerken door heel het land gepreekt en is daarmee 

beroemd geworden. Die preken hebben later allemaal een 

nummer gekregen. Vier preken besteedt hij heel uitdruk- 

kelijk aan het Onze Vader, nl. sermo 56, 57, 58 en 59.  

Daarnaast heeft hij een uitvoerig commentaar geschreven op 

het Mattheus-evangelie, en daarmee dus ook op de tekst van 

het Onze Vader, zoals die in de Bergrede van Jesus terecht 

is gekomen (Matth. 6,9-13). 

Het is verrijkend om ons hiermee twee avonden bezig te 

houden, vóórdat het Pasen wordt en ik hoop dan ook dat er 

weer velen mee willen gaan doen.     -        Pater Bob Bodaar 

 

(Graag even aanmelden: zie ommezijde) 



SPIRITUELE FILMS 

Op zondag, 6 februari wordt in de Vincentiuskerk. Jac. 

van Lennepkade 211,  de Franse film 'L'Empreinte de 

l'ange (de afdruk van de engel) uit 2008 vertoont. 

Het film gaat over een waar gebeurd verhaal van een vrouw 

in Amerika. Een gescheiden vrouw met één zoon denkt haar 

overleden dochtertje te herkennen in een meisje dat zij 

toevallig ontmoet. Bij een brand in een ziekenhuis in Parijs is 

haar dochtertje, een paar dagen oud, omgekomen. 

De film doet vermoeden dat zij dit verlies na 7 jaar nog al- 

tijd met zich meedraagt en dat dit mogelijk een oorzaak was 

voor de scheiding van haar man. 

De vrouw, Elsa Valentin (C.Frot), gaat haar zoon op een 

verjaardagsfeestje ophalen en raakt geobsedeerd bij het 

zien van het 6-jarige meisje Lola.  Ze probeert haar overal 

te ontmoeten en breekt zelfs binnen in het huis waar Lola 

woont. Er volgt een confrontatie tussen moeder Claire  

(S.Bonnaire) en Elsa. Aan het einde van de film volgt de 

ontknoping van de legende achter de filmtitel. 

  De film begint om 12.45 uur.  

Vooraf vanaf 12.15 uur is er koffie en een sandwich.                     

Iedereen is van harte welkom 

(N.B. ook op 6 maart wordt er weer een film gedraaid.  
 De titel is nog niet bekend). 

 

PAAS-VOORAFAVOND 
Met de veertigdagentijd begint de voorbereidingstijd op 

Pasen, het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar. We 

vieren het ieder jaar en wie er bewust naartoe leeft, beleeft 

het ieder jaar weer iets anders en opnieuw. 

Om bewust stil te staan bij de betekenis en de belevenis van 

Pasen en de vragen die we bij Pasen hebben,  organiseert het 

pastorale team van de Vincentiuskerk o.l.v. Rob Polet, 

pastoraal werker 

 op woensdag, 13 april om 20.00 uur  

in de Vincentiuskerk, Jac van Lennepkade 211, de Paas-

voorafavond.  U bent van harte uitgenodigd. 

 

KLOOSTERDAGEN IN STEYL IN LIMBURG 
Met de zeer geslaagde kloosterdagen van vorig jaar nog in 

ons geheugen hebben wij weer 3 dagen gereserveerd in het 

Missiehuis 'St Michael'te Steyl in Limburg en wel van  

 woensdag 18 t/m vrijdag, 20 mei 1011 

Voor mensen die in onze rumoerige tijd toe zijn aan wat rust 

en ontspanning en bezinning is een klooster een ideale 

inspirerende plek. Ook Limburg met het prachtige land- 

schap is bij uitstek een omgeving om te vertoeven. 

Tevens is het de bedoeling dat we meedoen met de gebeds- 

tijden van de zusters. 

De kosten zijn € 120 p.p. voor een 2-pers. kamer en € 136,- 

p.p. voor een 1-pers.kamer, beiden met douche en toilet, incl. 

volpension  

Heeft U interesse meldt u zich dan zo snel mogelijk aan, 

uiterlijk vóór 15 maart (i.v.m. definitieve boeking). 

N.B. Mochten de kosten een bezwaar zijn, neem dan contact 

op met één van de pastores. 

Voor info en opgave v.d. activiteiten kunt u terecht bij:  

Mw W. van Kleef, tel. 614 06 84 of   

mw R. van Breukelen, tel 616 62 89,  

email: riavanbreukelen@xs4all.nl 


