Uitnodiging
Augustijnendag
Kom als een goed mens binnen en ga als beter mens naar buiten.
Bonus intra, melior exi.
Deze in steen gebeitelde tekst is een warm welkom voor iedereen die het klooster van de
Augustijnen bezocht. Inmiddels is het tweeënhalf jaar geleden dat de paters Augustijnen
hun geliefde plek in het centrum van Eindhoven na 125 jaar verlieten. Bij het ver trek zei
pater Louis Mulder: ‘Het verhaal gaat door, ook als wij er niet meer zijn.’ Nu het project
bijna is voltooid, heef t dit oudste stukje Eindhoven een nieuwe toekomst. DOMUSDEL A
is een plek van ontmoeten, vieren en verblijven.
Bij de overdracht van het er fgoed van de Orde der Augustijnen aan coöperatie DEL A
ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus.
Deze nieuwe traditie ademt zijn geest en is ook maatschappelijk van belang.
Tijdens de Augustijnendag op woensdag 13 november neemt Ingrid van Neer-Bruggink,
bibliothecaris van het Augustijns Instituut, u mee in de geschiedenis van de Augustijnen.
Daarna volgt een muzikaal intermezzo rondom het bekende gezang ‘Ubi caritas et amor ’
(‘ Waar vriendschap is en liefde’), samen met leden van het Strijps Kamerkoor, onder
leiding van dirigent Wilko Brouwers. Tot slot geef t Ellen van Son, directeur Academie
voor Geesteswetenschappen, een lezing over onbaatzuchtige vriendschap.
Graag nodigen wij u uit om deze Augustijnendag bij te wonen.
Edzo Doeve
algemeen directeur coöperatie DELA
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Wanneer

Woensdag 13 november
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Programma

13.00 uur ontvangst en ontmoeting in de Foyer
14.00 uur welkom en inleiding
14.05 uur lezing over de geschiedenis van de Augustijnen

		

door Ingrid van Neer-Bruggink

14.50 uur muzikaal intermezzo o.l.v. Wilko Brouwers
15.10 uur lezing over onbaatzuchtige vriendschap door Ellen van Son
15.40 uur slotwoord door Edzo Doeve
15.45 uur ontmoeting met een drankje en hapje in de Foyer
16.30 uur einde
Parkeren

In nabijgelegen parkeergarage de Heuvel.

		

Openbaar ver voer 5 minuten lopen vanaf NS-station Eindhoven.

Aanmelden

Voor 8 november via augustijnendag@dela.org. Wilt u aangeven met hoeveel

		

personen u komt?

Informatie

DOMUSDEL A | Mia van Eijl | 06 51 82 00 85

