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Om mee te nemen
Terugblik Parochiedag 10 november
De eerste parochiedag van de gezamenlijke RK parochies in de stad Utrecht, op 10 november jl, was
een waar succes. De Rafaelkerk was bij de Eucharistieviering tot de laatste plaats bezet, met in totaal
475 aanwezigen. Het was een mooie viering, deels in het Nederlands, deels in het Engels, geleid door
pastoor Boogers. Na de lunch ontving “Theater Stut” de Pluim van Sint Maarten voor de voorstelling
“Buitengewoon”; de verscheidene workshops ‘s middags waren interessant en goedbezocht; de
catering was de hele dag uitstekend verzorgd door de vele vrijwilligers.
Onze St. Augustinusgemeenschap was goed vertegenwoordigd. Allereerst tijdens de viering, met
pater Schrama als concelebrant, met Saskia en Monique als begeleiders van de kindernevendienst,
en met leden van Cantemus Domino, dat bijna de helft van de zangers leverde van het ad hoc koor.
Onze kraam bij de informatiemarkt werd druk bezocht. Veel mensen wilden natuurlijk van alles
weten over de sluiting en over de komende verbouwing van onze kerk. Daarnaast de verschillende
activiteiten en ook hebben we nog heel wat Augustinuskaarsen, beeldjes en iconen verkocht,
(opbrengst: EUR 62,80). Al met al een geslaagde dag, die wat ons betreft herhaald mag worden. Dank
aan alle vrijwilligers van onze gemeenschap die eraan meegewerkt hebben, maar vooral veel dank
aan de initiatiefnemers en organisatoren!

Cantemus Domino
De dirigent van Cantemus Domino, Ardaan Derkx, heeft vorige week om persoonlijke redenen zijn
functie neergelegd. Als gevolg hiervan kan het koor dit jaar, helaas, niet de gebruikelijke
Kerstsamenzang uitvoeren. De mis op Kerstavond gaat echter wel gewoon door (in de kathedraal)!
Parochiebestuur en koorbestuur zoeken samen naar een oplossing voor de ontstane situatie.
Voortgang restauratie
Ten opzichte vorige maand is weer vooruitgang geboekt bij de voorbereiding van de renovatie,
waarbij het proces in vele tussenstappen verloopt. Het parochiebestuur heeft al een aantal
deelplannen voorgelegd aan het bisdom, waar vervolgens een adviescommissie nog naar moet
kijken, voordat het naar het kapittel kan. Maar in het traject heeft ook de gemeente een rol vanwege
de status van het kerkgebouw als monument. Eerder al zal Hylkema-erfgoed een aanbesteding gaan
organiseren, zodat uitkomsten daarvan meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke
besluitvorming door het bisdom. Bij de renovatie gaat het primair om het gewelf en het plafond, om
een constructie voor het orgel, om de verwarming en om aanpassingen aan het priesterkoor. Op
zaterdag 4 januari zult u over de allerlaatste stand van zaken worden geïnformeerd tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de St. Augustinusgemeenschap (zie onder).
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Activiteitenkalender december
1 december: adventlezing
Het Augustinusberaad organiseert een lezingencyclus, met drie 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 lezing sluit aan op Augustinus’
bespreking van de eerste brief van Johannes (desgewenst kunt u deze brief vooraf lezen). De
muzikale omlijsting wordt verzorgd door Paul van der Woude, dit keer aan de piano. Ook zullen we
samen het Rorate zingen. Na afloop is er een drankje. Een mooi begin van de advent, de tijd van
verlangen! We heten u graag welkom.
Plaats: koffiezaal van het Pastoraal Centrum, Rozenstraat1. Tijd: 16.00 uur.

7 december: gezamenlijke lunch
Elke eerste zaterdag van de maand is er na de H. Mis in de kapel van de Zusters Augustinessen voor
alle mensen van de Augustinusgemeenschap gezamenlijk koffie of thee drinken, met een eenvoudige
lunch. Ans Okhuisen, Helma Kappenberg en Bernadette van der Woude zijn de vrijwilligers die deze
lunch verzorgen. De eerstkomende keer is dus op zaterdag 7 december.
Plaats: koffiezaal van het Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1. Tijd: 13.15 uur.
8 december: Eucharistieviering met kindernevendienst
Zondag 8 december vieren we de tweede zondag van de Advent in de St. Catharinakathedraal, met
een Hoogmis om 10.30 uur. In deze viering is er ook een kindernevendienst. Alle kinderen, jong en
oud, zijn van harte welkom om met Saskia, Monique en Katka mee te doen aan de
kindernevendienst. Ruba is bevallen van een mooie en gezonde zoon: Pierre. Wij wensen Michiel,
Ruba en hun dochter Maria een fijne kraamtijd toe!
10 december: Lectio Divina en gebed
Bij het lectio divina en bidden keer je in stilte naar binnen om lichamelijk tot rust te komen. Je leert
om je meer open te stellen, meer ontvankelijk te worden voor de nabijheid van Jezus, voor de kracht
van de heilige Geest. Een persoonlijke relatie met God en Jezus onderhouden, kenmerk van bidden
wordt eenvoudiger. St Augustinus zegt: “God wacht op de drempel van je hart.” Ook zullen we het
Evangelie van de dag en een andere tekst-geestelijk gaan lezen (lectio divina)- en gaan ervaren waar
de teksten betrekking hebben op ons dagelijks leven. We komen maandelijks de tweede dinsdag bij
elkaar van 20.00 – 21.30 uur. Begeleiders: Elaine Kempees en Hettie van Hessen – Eijbergen
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13 december: muziek Pro Deo
Vanuit de Augustinusgemeenschap hebben Caspar Becx en Albert Smit
contact gelegd met vocaal ensemble Sola Musica, dat (semi)-religieuze muziek zingt en hier
spiritualiteit aan beleeft. Samen met dit koor en priester Koos Smits is een bijeenkomst voorbereid
onder de naam Pro Deo: “Door te zingen , bouwen we het huis van God”. Sola Musica is een nog jong
koor, onder leiding van dirigent Maarten Koopman. De muzikale bijeenkomst, of beter gezegd:
ontmoeting, vindt 13 december in de Rafaelkerk plaats. Op het programma staan o.a. werken van
Bach en Gjeilo, maar bijzonder is ook de première van een psalmzetting door Arnoud Heerings, die
we kennen van de St. Augustinuskerk. Het

gaat in het programma echter niet alleen om het luisteren naar de koorzang en de toepasselijke
teksten van Augustinus, maar meer nog om een dialoog waarin koorleden én publiek, zich afvragen
wat nu zo aanspreekt in de religieuze muziek en teksten. Zie ook de flyer in de bijlage.
Plaats: Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef, Overvecht. Tijd: 19.30 uur
18 december: Hoe verder na het verlies van een dierbare
Deze middag is er weer een bijeenkomst van de cursus Verwerken van verlies, die open staat voor
alle parochies uit de stad Utrecht. Het verlies van een dierbare: je partner, je kind, je ouders, je broer
of zus is ingrijpend. Het kan mensen het gevoel geven dat er een stuk uit hun bestaan is weggevallen.
De cursus is gericht op de beleving en verwerking van verdriet. Zo zullen we samen stilstaan bij het
afscheid nemen, welke steun en kracht je uit het geloof gekregen hebt of niet gekregen hebt. En hoe
je weer perspectief in je leven kunt vinden en een zinvol bestaan zou kunnen opbouwen. Begeleiders
zijn priester Adri Verweij en Hettie Van Hessen - Heijbergen van de St. Augustinusgemeenschap.
Plaats: Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 4. Tijd: 14.00- 16.00 uur

24 december: Eucharistie Kerstavond
Om 19.30 uur begint in de St. Catharinakathedraal de Kerstavond-mis, die wordt voorgegaan door
kardinaal Eijk en pastoor Boogers, met muzikale ondersteuning door het koor Cantemus Domino.
(later op de avond is er nog een tweede viering, waarin nogmaals kardinaal Eijk voorgaat).
Voorafgaand aan de H. Mis zingt het koor, vanaf 19.00 uur, traditiegetrouw kerstliederen, waarvan
meerdere samen met de kerkgangers. Tijdens de Eucharistie wordt een Missa Brevis van W.A.
Mozart gezongen, met soliste en een strijkje.
Plaats: St. Catherina Kathedraal, Lange Nieuwstraat. Tijd: 19.30 uur.
4 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst
Met alle mensen die de St. Augustinuskerk een warm hart toedragen 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
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de mis in de kapel van de zusters Augustinessen. Tijdens deze bijeenkomst
zullen de bouwcommissie en het parochiebestuur de allerlaatste
informatie geven over de voorbereidingen en besluitvorming van de
restauratie. Voor een bijpassende lunch wordt gezorgd.
Plaats: Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1. Tijd: ca. 13.15 uur.
------------------------------------------------------------Kerstspecial
Net als in 2017 zal in december een Kerstspecial gedrukt worden, bedoeld voor alle leden van de
gemeenschap van de St. Augustinuskerk en andere belangstellenden. Deze Kerstspecial besteedt
o.m. aandacht aan een terugblik en vooruitblik op onze kerk. De redactie bestaat uit pater Martijn
Schrama, Richard Borsboom en Jan Zwarts. De special wordt (kosteloos) verspreid bij de vieringen en
bijeenkomsten van onze gemeenschap. Maar ze kan ook digitaal worden opgevraagd, via het
Augustinusberaad.
Vooraankondiging kerkbalans
Ook al is de St. Augustinuskerk gesloten, toch maken we kosten. Het gaat onder meer om de kosten
van de vieringen en activiteiten, loonkosten, en (aanzienlijke) stookkosten t.b.v. verwarming van het
Pastoraal Centrum en koffiezaal. Ook al zijn we zo zuinig en efficiënt mogelijk, het lukt niet om deze
kosten vanuit de wekelijke collectes op te brengen. Vandaar dat we begin volgend jaar een beroep
op u zullen doen voor de Actie Kerkbalans. Meer informatie volgt.
De Breierij
Wilt u meedoen met de breigroep? Komt u dan dinsdagochtend, 10.00-12.00 uur, naar het Pastoraal
Centrum: u bent hier zeer welkom om samen te breien en een kopje koffie te drinken. Als project
wordt er door parochianen vanuit onze 3 parochies een lange rode St. Maarten sjaal gebreid voor de
nieuw te vormen St. Martinus Parochie. We hebben verschillende rode bolletjes wol ter beschikking
voor dit project, helpt u ook mee? Belt u met Adri Nederhof, 06-20718841, of mailt u naar
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
Bezoekgroep
Kent u mensen - een buurman of buurvrouw, kennis, familielid - die het misschien op prijs stellen om
af en toe bezoek te krijgen vanuit de Augustinusgemeenschap? Laat het ons a.u.b. weten. Dan vragen
wij na of zij het inderdaad prettig vinden om bezoek te ontvangen, of juist niet. Belt u met Henk
Kanters, tel. 06 82 0000 77, of mailt u naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Wilt U deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks per email ontvangen? Stuur dan een berichtje naar
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
Onze eerdere nieuwsbrieven kunt u nalezen op:
www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/
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