
juni 2014 

Beste vrienden, 

Onze 29e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 20 september 2014, van 9u30 

tot 15u15 in en rond ons eigen Instituut, in de 

Pakenstraat 65 te Heverlee. 

Het thema van deze dag is: 

Woelige tijden 
Augustinus’ antwoord en het onze 

Drie sprekers zullen het thema uitdiepen: Mathijs 

Lamberigts, professor aan de KU Leuven gaat in op 

de vraag hoe Augustinus omging met de 

problemen van zijn tijd als gelovige maar ook als 

bisschop, Hans Geybels, oprichter van de 

Christelijke denktank Logia, diept het onderwerp 

uit met betrekking tot de volksdevotie, toen en nu, 

en Lea Verstricht, onderzoekscoördinator van het 

Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en 

Samenleving, zoekt naar overeenkomsten en 

verschillen tussen de zoekende Augustinus en de 

Iraanse vluchteling en Perzisch-Nederlandse 

schrijver Kader Abdolah vandaag. 

De Augustinusdag staat open voor iedereen die 

geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit 

van Augustinus en zijn invloed op latere tijden. 

Kostprijs  van deze studiedag is € 30,00, inclusief 

koffie, middagmaal en de publicatie met teksten 

van de sprekers van dit jaar. Het is mogelijk extra 

exemplaren aan te kopen op de dag zelf, evenals 

boekjes van voorgaande jaren en andere 

publicaties van het Augustijns Historisch Instituut. 

 

Agenda van de dag: 

 

  9u30:  Koffie en verwelkoming 

 

 10u00: Mathijs Lamberigts –  
Augustinus, gelovige en bisschop in 

woelige tijden 

10u45: korte pauze 

11u00:  Hans Geybels –   
Augustinus en de religieuze cultuur van het 

dagelijks leven 

 

11u45: Pauze 

12u00: Gebedsviering 

12u30: Maaltijd 

14u00: Boekenstand 

 

14u30: Lea Verstricht  –  
Het woelige individu en zijn verhaal 

15u15: Afsluiting 

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 12 september 

2014. 

U kunt zich inschrijven door: 

• het inschrijvingsstrookje van deze folder 

volledig ingevuld terug te sturen naar Anneke 

Goovaerts,  Pakenstraat 65, 3001 Heverlee, of 

• een e-mail met uw naam, adres en aantal 

deelnemers  naar agoovaerts@augustiniana.be 

te sturen 

en vervolgens het verschuldigde bedrag (€ 30,00 

maal het aantal deelnemers dat u wenst in te 

schrijven) over te schrijven op rekeningnummer 

422-0084531-09 (IBAN-code BE52 4220 0845 3109 

en SWIFT-code KREDBEBB) van: 

AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001 Leuven, mét 

de vermelding: Studiedag 20/09/14. 

**Zonder deze vermelding vinden wij uw 

inschrijving niet terug - de betaling geldt als 

definitieve inschrijving** 

Wij hopen van harte U op 20 september te mogen 

begroeten. Een augustijnse groet van de werkgroep 

Augustinusdag! 

 

Bernard Bruning, augustijn 
Martin Davakan, augustijn 

Anthony Dupont, medewerker AHI 
Anneke Goovaerts, medewerkster AHI 

Kristina Van Wonterghem, kanunnikes. v.h. H. Graf 
Emmy Vermeulen, ursuline 

Pierre-Paul Walraet, kruisheer 
 

mailto:agoovaerts@augustiniana.be


Contactpersoon: 

(Orde / Congregatie: ………………………………………….... 

 ……………………………………………………………………………) 

Straat:…………………………………………………………………… 

Postcode:…………….. Plaats: ………………………………….. 

Telefoon: ……… / ………………………… 

 E-mail: ……………………………………………………………….. 

 zal met   …..…  personen aanwezig zijn op 

de Augustinusdag op 20 september 2014. 

Er werd ……….. x € 30,00 = …………….. gestort 

op rekening 422-0084531-09 (IBAN BE52 

4220 0845 3109 SWIFT KREDBEB) van 

Paters Augustijnen vzw, Pakenstraat 65, 

3001 Heverlee o.v.v. Augustinusdag 2014. 

 

 zal die dag NIET aanwezig zijn, maar bestelt 

……… x de Augustinusdagpublicatie  2014, 

(€ 7,00 per stuk + verzendkosten, te betalen 

bij ontvangst). Bij bestelling na 20 

september 2014 kost de publicatie € 10,00 

+ verzendkosten. 

 

Handtekening:                                                

Datum: 

Het Augustijns Historisch Instituut is te bereiken ... 

 

...met het openbaar vervoer: vanaf het station van 

Leuven rijden bus 4, 5 en 6 onze kant uit, met een 

halte (Leeuwerikenstraat) recht voor klooster, kerk 

en Instituut. Bepaal uw route op de website van De 

Lijn www.delijn.be (routeplanner). 

 

...met eigen vervoer van buiten Leuven: vanaf de 

E40 Brussel – Luik afrit 23a(!) Haasrode, (2e afrit 

industriepark), de weg volgen, aan het rond punt 

rechtdoor. Aan de lichten linksaf de 

Geldenaaksebaan in. De bocht naar rechts in de 

weg volgen, en aan de lichten linksaf de Pakenstraat 

inrijden. Het Instituut ligt links van de weg 

bovenaan aan de kerk. Er is parkeergelegenheid. 

 

...met eigen vervoer vanuit Leuven: vanaf de ring 

rond Leuven de Geldenaaksebaan in, onder de 

spoorwegbrug door, en aan de lichten rechtsaf de 

Pakenstraat in.  Kerk, zaal en klooster liggen aan uw 

linkerhand.  

De koffie wordt in de hal van het klooster 

geschonken, de studiedag gaat door in de zaal links 

van de kerk. 

Het Augustijns Historisch Instituut presenteert: 

 

 

Woelige tijden 
Augustinus’ antwoord en het onze  

 

 

Mathijs Lamberigts 
Hans Geybels 
Lea Verstricht 

 

Zaterdag 20 september 2014 

 

Augustijns Historisch Instituut 
Pakenstraat 65 
3001 Leuven-Heverlee 

De 'bekering van Augustinus' uitgebeeld 
door Roberto De Santis (1986, Fermo) 


