
▶ Augustijnendag

Vrijdag 10 november | 16.00 – 19.30 uur
Paterskerk Eindhoven



▶
Programma | vrijdag 10 november
16.00 - 16.30 uur
Ontvangst

16.30 - 18.15 uur
• Opening en inleiding door pater Louis Mulder  
 Nieuwe traditie van Augustijnendag  

• Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur
 Augustijnen en gemeente Eindhoven; voor altijd met elkaar verbonden

• Introductie van Mariënhage Lezing door Wim van den Heuvel namens       
de werkgroep

• Mariënhage Lezing door prof. dr.  James Kennedy, 
 Universiteit van Utrecht, dean University College Utrecht
 Zoektocht in een post-kerkelijke wereld

• Afsluitend woord door Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA

18.15 - 19.30 uur
Tijd voor ontmoeting

Praktische informatie 
Wanneer Vrijdag 10 november
Waar Paterskerk | Tramstraat 37 | Eindhoven
Parkeren In nabij gelegen parkeergarage de Heuvel
Openbaar vervoer 5 minuten lopen vanaf NS station Eindhoven
Aanmelden  Vóór 3 november bij Mia van Eijl via mvaneijl@dela.org
 Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt?
Vragen en informatie Coöperatie DELA | Mia van Eijl | 06 51 82 00 85

Bonus intra, melior exi: 

Van oudsher is Mariënhage een plek, waar iedereen welkom is. 
De in steen gebeitelde tekst verwelkomt iedereen die klooster 
Mariënhage betreedt. 

De Augustijnen zelf verlieten het afgelopen voorjaar hun geliefde 
Mariënhage voor een nieuwe onderkomen in de wijk Gestel. 
‘Het verhaal gaat door’, geeft pater Louis Mulder aan, ‘ook als wij 
er niet meer zijn.’ Met de herbestemming en restauratie door DELA 
blijft Mariënhage ook in de toekomst een plek van ontmoeting, 
verdieping en verbinding.

Met het oog op het erfgoed van de orde der Augustijnen ontstond 
het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de 
heilige Augustinus. Tijdens deze nieuwe traditie van een jaarlijkse 
Augustijnendag vindt ook de Mariënhage Lezing plaats. De 
lezing heeft, geheel in de geest van de heilige Augustinus, een 
maatschappelijk en levensbeschouwend karakter. De eerste 
Mariënhage Lezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy. 

Graag nodigen wij u en alle bewoners van de gemeente Eindhoven 
uit om de eerste Augustijnendag bij te wonen.

Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA
Louis Mulder, Vicaris Provinciaal

‘Treed als een goed mens 
binnen en ga als beter mens 
naar buiten.’


