Beste gemeenschap van de St. Augustinuskerk,
We hebben wederom een aantal updates die wij graag met u willen delen:
Hulpkosterteam voor juni compleet
Tijdens de afwezigheid van hulpkoster Otmar hebben voldoende vrijwilligers zich
beschikbaar gesteld zodat de missen door kunnen gaan in de Kapel van de zusters
Augustinessen. Alle werkdagen is er een Eucharistieviering om 12.30 uur in de Kapel van de
zusters Augustinessen aan de Oudegracht, op de kruising met de Waterstraat. Op zaterdag is
de Eucharistieviering om 12.00 uur.
Daarnaast wordt gewerkt aan een vast kostersteam. Op deze manier wordt het kosterswerk
verdeeld over de vrijwillers en kunnen de missen elke dag gevierd blijven worden.

Salvatorberaad wordt Augustinusberaad en Catharinaberaad
Het bestuur heeft besloten dat het Salvatorberaad wordt gesplitst in het Augustinusberaad en
Catharinaberaad. Elke gemeenschap binnen Katholiek Utrecht heeft dan haar eigen beraad.
Natuurlijk zal er nu en in de toekomst veel samenwerking zijn tussen beide gemeenschappen
en ook parochiebreed. Het bestuur heeft het Actiecomité gevraagd personen voor te dragen
voor het beraad en binnen afzienbare tijd zullen wij u daarover informeren.
Restauratie Sint Augustinuskerk
Hylkema Erfgoed (onderzoeker, adviseur en ontwerper bij transformatie, restauratie en
instandhouding van historisch vastgoed) zal de restauratie begeleiden en zorgen dat deze op
de juiste manier wordt uitgevoerd. Allereerst is een aanbesteding nodig. Vanuit de St.
Augustinusgemeenschap zijn 2 personen met bouwkundige achtergrond betrokken. De
komende tijd zullen wij u regelmatig over de voortgang van de restauratie informeren. Via
onderstaande kunt u regelmatig updates over de voortgang van de restauratie vinden:
www.augustinusutrecht.nl
https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/#Restauratie
https://www.facebook.com/SintAugustinuskerkUtrecht/
Opbrengst Benefietconcert
Op zondag 26 mei was er een prachtig benefietconcert van ons koor Cantemus Domino in de
St. Josephkerk o.l.v. dirigent Ardaan Dercksen en organist Paul van de Woude. Ook dank aan
de koster van de St. Josephkerk. Iedereen heeft zich belangeloos ingezet. Er waren ongeveer
99 mensen aanwezig tijdens het concert en de kinderactiviteit was ook een mooie aanvulling.
De opbrengst van deze middag was 945,- met dank aan u, gulle gevers! Daarnaast heeft een
andere gulle gever bevestigd het bedrag te willen verdubbelen! De opbrengst zal worden
gestort o.v.v. Opbrengst Mariaconcert 2019. De opbrengst wordt ten volle besteed aan de
restauratie van de St. Augustinuskerk.

Schoonmaakgroep
Op donderdag 23 mei zijn er 14 vrijwilligers aan de slag gegaan om alles weer lekker fris en
schoon te krijgen in de koffiezaal, wc's, secretariaat, Noodkapel, gangen en zalen. U zal het
vast gemerkt hebben! We hebben nu een aardige groep mensen die zich willen inzetten voor
het schoonhouden van deze ruimten. Maar wij vragen ieder attent te zijn en de ruimtes netjes
achter te laten. Ook dank aan het klusteam voor het nieuwe stopcontact en binnenkort nieuwe
lampen beneden in de gang van het secretariaat. Volgende week gaan er weer een aantal
mensen schoonmaken, wilt u meehelpen? Laat het ons weten via email:
info@augustinusutrecht.nl
Brei-en Haakclub van start!
Vanaf 18 juni zal er elke dinsdagochtend in de koffiezaal van de St. Augustinuskerk een breien haakclub zijn o.l.v. Adri Nederhof. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Opgeven kan direct bij Adri
(koorlid Cantemus Domino), via info@augustinusutrecht.nl of natuurlijk op de bonnefooi!
Kinderactiviteit 14 juli
Op zondag 14 juli organiseert de werkgroep kindernevendienst een kinderactiviteit na de mis
in de St. Catharinakerk. Hiermee sluiten we het seizoen af. De eerstvolgende
kindernevendienst is in september. De activiteit is voor kinderen van alle leeftijden en zal in
Utrecht plaatsvinden. Benieuwd naar ons uitje? Stuur een email naar:
augustinus.jongeren@gmail.com
Comité Augustinusfeest 10-jarig jubileum
In september vieren we voor de tiende keer het Augustinusfeest! Wilt u meehelpen met de
organisatie? Te denken valt aan een bakwedstrijd, werkgroepboom, kennismakingspel,
muzikale invulling, verkoopactiviteiten van kaarsen, reliëf, breiwerk. Meld u aan voor 25
juni : info@augustinusutrecht.nl
Projectgroep Heropening St. Augustinuskerk
Ten slotte is het Actiecomité St. Augustinuskerk omgedoopt in Projectgroep Heropening St.
Augustinuskerk. Deze groep zal de komende tijd de steun zijn voor het Augustinusberaad en
natuurlijk voor de gemeenschap van de St. Augustinuskerk. Daarnaast zullen de werkgroepen
ook betrokken worden bij de organisatie van de activiteiten.
Elke eerste zaterdag van de maand
Op zaterdag 6 juli om 12.00 uur is er weer een viering bij de Zusters Augustinessen met om
ongeveer om 13.00 uur een kleine lunch in de koffiezaal van de St. Augustinuskerk. Allen van
harte welkom! Wilt u helpen de lunch voor te bereiden? Geef u dan op bij Ans of mail naar
info@augustinusutrecht.nl. Na de lunch vragen wij ieder mee te helpen de zaal weer netjes
achter te laten.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, vernemen wij dit graag van u.

Namens Projectgroep Heropening St. Augustinuskerk,
Monique en Saskia

