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Zalig Kerstfeest!  
Allereerst willen we alle mensen van de Augustinusgemeenschap een Zalig Kerstfeest en een 

voorspoedig Nieuwjaar  toewensen. Dat het licht van de nieuwgeboren Jezus in ons hart mag zijn!  

De Kerstavond-mis op 24 december vieren we in de St. Catharinakathedraal. De H. Mis wordt 

voorgegaan door kardinaal Eijk en pastoor Boogers, met muzikale ondersteuning door het koor 

Cantemus Domino.  De eucharistie begint om 19.30 uur. Daaraan voorafgaand, vanaf 19.00 uur, zingt 

het koor kerstliederen, waarvan meerdere samen met de kerkgangers.  

 

Kerstspecial 

Eerder informeerden wij u dat enkele mensen het initiatief hebben genomen om rond Kerstmis een 

blad uit te brengen dat helemaal over de St. Augustinuskerk en haar geloofsgemeenschap gaat.  Het 

blad kwam vorige week gereed. Het bevat tal van lezenswaardige artikelen, maar ook veel  

interessante foto’s in kleur en zwartwit -  wist u bijvoorbeeld dat er op de Oudegracht ooit een 

paardentram bij de Augustinuskerk voorbijkwam? Voor het vele werk danken we de redactie: pater 

Martijn Schrama, Richard Borsboom en Jan Zwarts. De uitgave wordt (kosteloos) verspreid bij de 

vieringen en bijeenkomsten van onze gemeenschap. Maar ze kan ook (digitaal) worden opgevraagd  

bij het Augustinusberaad.   

 

Herinnering: nieuwjaarsbijeenkomst 

Met iedereen willen we het glas te heffen op het nieuwe jaar 2020, het jaar waarin, naar we hopen, 

feitelijk begonnen wordt met de restauratie van de kerk. Dat doen we op zaterdag 4 januari in de 

koffiezaal van de Augustinuskerk, na afloop van de mis – met kindernevendienst! -  in de kapel van de 

zusters Augustinessen, dus rond 13.15 uur. Tijdens de  nieuwjaarsbijeenkomst zullen de 

bouwcommissie en het parochiebestuur de allerlaatste  informatie geven over de voortgang en 

verdere planning van de restauratie. Er zijn ook kinderactiviteiten, dus ouders met jonge kinderen 

zijn van harte welkom! Voor een bijpassende lunch wordt gezorgd. Komt u ook?  

 

Augustinus inspireert tot… onderweg zijn met elkaar     

In 2020 organiseert de inspiratiegroep van de St. Augustinuskerk drie 

middagen. Ons doel is mensen te inspireren en de verbondenheid en 

betrokkenheid onderling weer meer te voelen en te versterken. Het 

overkoepelende thema is onderweg zijn met elkaar.  Zeker nu onze 

Augustinuskerk nog een poos dicht blijft, zijn wij letterlijk nog meer op 

elkaar aangewezen om samen onderweg te blijven, naar elkaar om te 

zien, elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Om onszelf onderdeel te 

blijven voelen van onze geloofsgemeenschap. We kiezen voor een wat 

andere manier dan we gewend zijn. Meer met elkaar, voor elkaar en door 

elkaar. 

Op zaterdag 15 februari gaan we aan de hand van het gedicht  

“voetstappen in het zand” met elkaar in gesprek. Met bijbehorende 

raam kapel zusters Augustinessen 
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vragen willen we onze geloofsbelevenis verdiepen en met elkaar (in kleine groepjes) uitwisselen.  

Op zaterdag 18 april staat de parabel van de Verloren Zoon centraal. We laten ons inspireren door 

het prachtige schilderij van Rembrandt. Wat zegt dit schilderij ons? Herkennen we onszelf misschien 

in periodes in ons leven in een van de mensen uit de parabel? Zijn wij ooit “verloren” geraakt als de 

jongste zoon, of jaloers als de oudste en of kunnen we barmhartigheid in ons eigen hart vinden, zoals 

de Vader. 

Op zaterdag 13 juni komen we bij het verhaal van het mosterdzaadje. De kiem van ons geloof! Wat 

een genade als je gelooft, als God dichtbij je is. Als het je is meegegeven. Maar, je moet je geloof ook 

onderhouden, verdiepen, en dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet als je moeilijke tijden 

doorstaat. En hoe kunnen we elkaar bij deze geloofsbeleving helpen? 

De zaterdagen zijn aansluitend aan de mis van 12.00 uur bij de zusters Augustinessen. Eerst is er om 

13.00 uur in de Rozenstraat een eenvoudige lunch. Daarna zullen we van 13.30 tot  15.30 / 16.00 uur 

met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen  over hoe ons geloof  ons in ons dagelijkse 

leven helpt en inspireert. De middagen zijn voor de mensen van de Augustinusgemeenschap maar 

staan ook open voor andere parochianen uit Utrecht en omstreken. Het maximum aantal 

deelnemers is 25 personen.  

U kunt zich opgeven voor 1 middag maar uiteraard ook voor alle drie de middagen. Aanmelden kan 

via augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of via 06 504631561 bij Dorine Sweere.   

De Augustinus inspiratiegroep hoopt u te verwelkomen! 

Johan Rolf, Jacqueline van Meerkerk, Saskia Verhoeven, Marie Erlings, Mariëlle Vis, Dorine Sweere. 

 

Actie kerkbalans  

Het Augustinusberaad zet zich in voor een sluitende financiële exploitatie van onze gemeenschap. 

Ook al is de kerk gesloten, toch zijn er kosten, o.a. voor de vieringen, verwarming (!), verzekeringen, 

personeel. De wekelijkse collectes zijn onvoldoende om alle kosten te kunnen dekken. Vandaar dat 

we een beroep op u doen via de Actie Kerkbalans. 

Het Augustinusberaad heeft de onderstaande brief verstuurd naar onze parochianen. Maar mogelijk 

heeft deze brief u niet bereikt. Vandaar dat we hem hier integraal opnemen.  

De St. Augustinuskerk: een plek van betekenis  

Beste heer, mevrouw,  

Wat betekent de St. Augustinuskerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Onze kerk die al meer 

dan 3 jaar gesloten is. Een juweel in het hart van Utrecht, verscholen achter die grote mooie en 

sterke pilaren aan de Oudegracht.  

De kerk die door de inzet van vrijwilligers en uw handtekening weer een tweede kans heeft gekregen 

om alsnog gerestaureerd te worden en weer kerk te mogen zijn. Onze St. Augustinuskerk is een plek 

die verbindt en waar vele mensen in de drukke stad een rustpunt hadden en nu nog steeds hebben in 

de nood-Mariakapel.  

Zelfs na deze moeilijke jaren is de gemeenschap, verspreid over de gehele regio Utrecht, maar ook de 

mailto:augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
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buurt zeer betrokken. Met activiteiten in de koffiezaal en pastoraal centrum van de St. 

Augustinuskerk. Samen met het Bisdom, bestuur en alle vrijwilligers van de St. Augustinuskerk, 

hopen we in 2020 aan te vangen met de restauratie van de kerk.  

Helpt u mee de St. Augustinuskerk in stand te houden en toegankelijk te laten blijven voor iedereen? 

Wij vragen u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. 

Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.  

Actie Kerkbalans Salvatorparochie,  IBAN: NL40INGB0003341144  

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage. 

 

En… 

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze gemeenschap, bijvoorbeeld als hulpkoster die de (nood-) 

Mariakapel opent en sluit, als lid van de poetsgroep of van de bezoekgroep, als bezorger van 

Tussentijds? Er is werk genoeg! Stuurt u een berichtje naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl en 

dan bespreken we hoe en wanneer u kunt meehelpen. Bij voorbaat dank! 

 

Onze vier eerdere nieuwsbrieven kunt u nalezen op: 

www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/  
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