Beste gemeenschap van de St. Augustinuskerk,
Hieronder een update met het laatste nieuws omtrent de St. Augustinuskerk
Restauratie Sint Augustinuskerk
Afgelopen 13 juni had het bestuur, bouwgroep o.l.v. Cor van Breukelen en Christian de Gier
en Hylkema Erfgoed een eerste verkennende afspraak.
Daarin werd het plan van de restauratie van de st. Augustinuskerk, de zalen en het gewelf
besproken. Allereerst zal er een nulmeting moeten worden gedaan in samenspraak met de
gemeente. Ook moeten nog enkele andere vooronderzoeken worden uitgevoerd. Het plan is
uitgebreid; ook de zalen worden gerestaureerd en geupdate. Onder leiding van Hylkema
Erfgoed en met medewerking van het Bisdom zijn een aantal aannemers gevraagd offertes te
doen.
Op 13 juli jl. heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij ook de gemeente Utrecht,
Rijksdienst Monumenten en Cultureel Erfgoed aanwezig waren.
Naar verwachting zal het bestek begin september klaar zijn. De begroting en restauratie
agenda zullen moeten worden opgesteld, waarnaar het Bisdom zal worden gevraagd om
toestemming te geven voor het startsein.
De bouwgroep heeft aangegeven dat naar verwachting vanaf november 2019 gestart zal
kunnen worden met de restauratie van de st. Augustinuskerk. Dit is op voorwaarde dat alle
bouwvergunningen zijn verleend.
Zodra er meer bekend is over de restauratie agenda zal het Augustinusberaad contact
opnemen met de huurders van de zalen en mogelijk tijdelijke voorzieningen treffen.
Save the date! Augustinusfeest zaterdag 7 september
Dit jaar vieren wij het 10-jarig jubileum van het Augustinusfeest! Het Augustinusfeest zal
plaatsvinden op zaterdag 7 september. De viering is om 12.00 uur in de Kapel van de Zusters
Augustinessen en Pater Schrama zal de viering voorgaan. Na de viering bent u vanaf 13.00
uur van harte welkom om met een feestelijke lunch het 10-jarig jubileum van het
Augustinusfeest te vieren.
Er zullen verschillende (muzikale) activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden door
de vrijwilligers in de zalen van de St. Augustinuskerk. Pastoor Boogers zal ook hierbij
aanwezig zijn. In augustus kunnen wij u hier meer over vertellen!
St. Augustinuskerk heeft uw donaties nodig!
Voor donaties specifiek voor de St. Augustinuskerk kunt u gebruik maken van de volgende
bankgegevens:
Salvatorparochie St. Augustinuskerk
IBAN: NL89INGB0000136740

BIC: INGBNL2A
De St. Augustinuskerk heeft de ANBI status en dit betekent dat gewone giften van minimaal
1% tot maximaal 10% van het drempelinkomen aftrekbaar zijn.
Voor meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/giftaftrekken
Periodieke giften met de onderstaande overeenkomst zijn volledig aftrekbaar en bij een
culturele ANBI mag hier nog eens 25% bij worden opgeteld.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_i
b0802z3fol.pdf
Voor het invullen van deze overeenkomst heeft u het RSIN nummer van de Salvator Parochie
nodig, dit is: 4187490
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de overeenkomst? Mail naar
secretariaat@katholiekutrecht.nl of bel 030 – 254 6147
Catharinaberaad en Augustinusberaad
De beraad groepen zijn samengesteld en deze zijn te bereiken onder emailadressen:
Augustinusberaad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
Catharinaberaad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
Voor het Augustinusberaad nemen zitting: Henk Kanters, Theo Nannes en Monique Kanawivan der Zande. Voor vragen en opmerkingen betreft alle zaken rondom de St. Augustinuskerk
staan zij graag tot uw beschikking.
In het Catharinaberaad nemen zitting: Jorden van der Haas, Fleur Verviers, Chantal Goetheer,
Ben van der Maat en Johan Dummer. Voor vragen of opmerkingen betreft alle zaken rondom
de St. Catharinakerk staan zij graag tot uw beschikking.
Misintenties
Vanaf heden kunt u misintenties voor de St. Augustinuskerk (voor tijdens de viering in de
kapel van de Zusters Augustinessen) mailen naar:
secretariaat@katholiekutrecht.nl of augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
Telefonisch kan ook: 030 – 254 6147 (centraal secretariaat)
Graag 1,5 week van te voren mailen of doorgeven zodat de misintentie ook mee kan in het
Salvatorcontact. Graag uw volledige naam en adresgegevens vermelden. Het is gebruikelijk
dat een bijdrage hiervoor wordt gevraagd.

Cantemus Domino
Vanaf zondag 1 september zal het koor Cantemus Domino elke 1e zondag van de maand
zingen in de St. Catharinakerk. Af en toe worden zullen zij afgewisseld door het koor van de
Kathedrale Koorschool. Op donderdagavond 15 augustus om 19.00 uur zingt het koor
Cantemus Domino in de St. Catharinakerk tijdens de viering van Maria ten Hemelopneming.
Graag allen welkom!
Brei-en Haakclub Zomerstop
De nieuwe brei-en haakclub heeft een zomerstop. Dinsdag 3 september zal de Brei-en
Haakclub van 10.00-12.00 uur weer van start gaan in de koffiezaal. Bijgaand vindt u een
flyer, graag willen wij u vragen deze in de bibliotheken, supermarkten, etc. te verspreiden
zodat er meer bekendheid voor deze ochtend komt. Bij voorbaat dank!
Actie Kerkbalans 2020
Het Augustinusberaad en Catharinaberaad vragen uw inzet voor het organiseren van de Actie
Kerkbalans 2020. Actie Kerkbalans is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze
beide kerken.
Vanaf november gaat de voorbereiding van start, meldt u bij tijds aan om van Actie
Kerkbalans een succes te maken!
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
Bericht van het Jongerenplatvorm Utrecht (JPU) vanuit het Bisdom
Het JPU organiseert activiteiten voor jongeren van het aartsbisdom van 16 – 30 jaar oud.
Door het jaar heen komen we op verschillende plekken samen waarbij we gezelligheid
combineren met verdieping. Als je als jongere op de hoogte de wilt blijven van deze
activiteiten kun je kijken op de website: www.jongaartsbisdom.nl , Facebook en Instagram:
Jong Aartsbisdom of via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
Mocht u verder nog vragen hebben, vernemen wij dit graag van u.
Namens de gemeenschap van de st. Augustinuskerk,
Met vriendelijke groet,
Monique Kanawi-van der Zande

