Nieuwsbrief St. Augustinuskerk oktober 2019
Parochiefeest zondag 10 november
Iedereen is van harte uitgenodigd voor het Parochiefeest van zondag 10 november in de Rafaëlkerk.
De Eucharistieviering begint om 10.00 uur en pastoor Hans Boogers zal voorgaan in de viering, met
pater Martijn Schrama als concelebrant. Er is een kindercreche (aanvang 9.45 uur) en er wordt ook
kindernevendienst georganiseerd tijdens de viering. Deze dag zamelen we in voor de Voedselbank, in
teken van St. Maarten. Doneer graag uw lange houdbare producten voor de Voedselbank.
Na de feestelijke lunch zal er een informatiemarkt zijn. Daar hebben wij als St. Augustinuskerk een
standje op de informatiemarkt. Daar zullen we informatie geven over de restauratieplannen, de
historie van de St. Augustinuskerk, activiteiten en leuke weetjes over onze kerk.
In de middag worden er verschillende, boeiende workshops georganiseerd voor jong en oud. Zie de
bijlage met de verschillende workshops.
Voor deze dag zijn de beraden nog op zoek naar vrijwilligers om, bijgaand vindt u een overzicht van
de taken. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, mailt u naar fam.sangers@planet.nl o.v.v. naam en
telefoonnummer.
Programma
10:00 uur Eucharistieviering
11:15 uur Koffie/Thee en wat lekkers
12:15 uur Bestuur Katholiek Utrecht
12:20 uur Uitreiking Sint Martinuspluim
12:50 uur Lunch en informatiemarkt
14:00 uur Workshops
15:00 uur Afsluiting met een borrel
U kunt de Rafäelkerk met de bus bereiken, lijn 6 (opstap Sint Jacobsstraat) met eindhalte
Landskroondreef. Dit is ongeveer 5 min lopen naar de Rafaëlkerk, Lichtenberghdreef 4.
Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid rondom de Rafaëlkerk.
Allerzielen
Op Allerzielen, zaterdag 2 november, kan tijdens de Heilige mis in de kapel van de Zusters
Augustinussen, uw overleden dierbaren worden genoemd om deze te herdenken. U kunt de namen
doorgeven aan Henk Kanters uiterlijk dinsdag 29 oktober per email:
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl.
Ruimere openingstijden Mariakapel (noodkapel)
Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen we weer ruimere openingstijden bieden voor de noodkapel.
Op dit moment is dit op zaterdag van 11.00-14.00 uur zaterdag inclusief het Rozenkransgebed 11.15
– 11.45 uur.
Vanaf vrijdag 1 november is de noodkapel elke woensdag en vrijdag geopend van 10.00 uur - 16.00
uur. We zijn hier erg blij mee, omdat de kapel blijkt te voorzien in een behoefte onder mensen die de
binnenstad aandoen. De vrijwilligers die zorgen voor de openstelling van de Mariakapel bestaan nu
uit: Grace Swart en Johan van de Hurk. Mocht u ook willen helpen met openen en sluiten op andere
dagen, dan vernemen wij dit graag van u.

Restauratie
Op het Augustinusfeest van zaterdag 7 september heeft Cor van Breukelen (Bouwgroep) uitleg
gegeven over de restauratieplannen voor de St. Augustinuskerk en de zalen. De bouwgroep en
Hylkema zijn nog een aantal aanpassingen aan het doorvoeren in de plannen. Dit heeft tijd nodig. Op
de Parochiedag op 10 november kunt u de plannen, die tot dan toe bekend zijn, bij onze stand
bekijken.
Lezingencyclus
Het Augustinusberaad organiseert een lezingencyclus, met een drietal lezingen in achtereenvolgens
de Advent, de Veertigdagentijd en rond Pinksteren. Met als overkoepelend thema: “Uitzien naar …”
Op de eerste zondag van de advent geeft pater Martijn Schrama osa de eerste (meditatieve) lezing
met als titel “Worden wat je bemint. Augustinus over de liefde”. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Paul van der Woude, dit keer aan de piano. Ook zullen we samen het Rorate zingen.
Een mooi begin van de advent, de tijd van verlangen!
Plaats: Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1; Datum en tijdstip: 1 december 16.00 uur.
Breiclub “De Breierij”
Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur organiseert Adri Nederhof “de Breierij” in de koffiezaal van
de St. Augustinuskerk. Zie bijgaand de flyer van de Breierij, graag willen wij u vragen deze te
verspreiden.

Bezoekgroep Ouderen en zieken Augustinusgemeenschap
Ontvangt u graag wat vaker bezoek? Zou u het fijn vinden om af en toe te praten met iemand anders,
iemand aan wie u uw verhaal kunt vertellen, misschien eens over kerk of geloof kunt praten, of met
wie u gewoon een extra keer gezellig koffie drinkt. Van oudsher kent onze gemeenschap een groep
vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan bij oudere, zieke of gehandicapte mensen die zich op
bepaalde wijze verbonden voelen de St. Augustinuskerk. Vindt u het prettig als een van hen nu en
dan ook bij u langs komt, of wilt u meer weten over hoe dat gaat, belt u dan met Henk Kanters, tel.
06 82 0000 77, of mailt u naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
De bezoekgroep bestaat op dit moment uit vier vrijwilligers: Theo Nannes, Mariëlle Vis, Albert Smit
en Henk Kanters.
Kent u misschien iemand - een buurman of buurvrouw, kennis, familielid - die het misschien op prijs
stelt om af en toe bezoek te krijgen vanuit de Augustinusgemeenschap? Laat het ons a.u.b. weten,
dan vragen wij na of hij of zij het inderdaad fijn vindt om zulk bezoek te ontvangen, of juist niet.
Inspiratiegroep
Een plan staat in de startblokken om een aantal “inspiratiebijeenkomsten” door het jaar heen te
gaan organiseren als overbrugging tot onze kerk weer opengaat. Het doel is mensen te inspireren en
de betrokkenheid onderling en met de Augustinuskerk weer meer te voelen en te versterken. Dit
doen we thematisch. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld als "Augustinus inspireert tot... omzien
naar elkaar", of "... Onderweg zijn", of "Augustinus inspireert tot ... zoeken naar God".
Het idee is om in 2020 enkele middagen te organiseren rondom een thema vanuit verschillende

invalshoeken en werkvormen waaronder workshops. Dus niet alleen consumeren maar ook actief
deelnemen voor de mensen die er zijn.
Er is een inspiratiegroepje gevormd met op dit moment 4 leden: Dorine Sweere, Jaqueline van
Meerkerk, Saskia Verhoeven en Mariëlle Vis.

Muziek Pro Deo
Vanuit de Augustinusgemeenschap en ter promotie van de Augustinuskerk hebben Caspar Becx en
Albert Smit contact gelegd met het jongerenkoor Sola Musica. Het is een jong Utrechts koor, dat
(semi)-religieuze muziek zingt en hier spiritualiteit aan beleeft. Samen met priester Koos Smit hebben
Caspar en Albert met Sola Musica een bijeenkomst rondom Christus voorbereid onder de naam Pro
Deo. Het koor zal verschillende gezangen ten gehore brengen en de ruimte daartussen zal opgevuld
worden met toepasselijke teksten van Augustinus en dialoog hierover met elkaar. Het geheel is te
beluisteren en te beleven op vrijdag 13 december om 19.30 uur in de Rafaëlkerk. Weest allen
welkom!

