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Nieuws over de restauratie 

Het bestuur en de bouwcommissie houden elke week vergaderingen met de architect en informeren 

regelmatig het Bisdom over de gang van zaken. Dit betekent dat er regelmatig in en rondom de St. 

Augustinuskerk onbekende mensen zijn te vinden. Deze deskundigen voeren metingen en controles 

uit, (onder)aannemers en andere participanten zullen de komende tijd regelmatig het uit te voeren 

werk opnemen. Zodra er meer nieuws bekend is over de voortgang, zullen wij u hierover informeren. 

Energierekening 

Ondanks dat de St. Augustinuskerk gesloten is, maken we toch veel onkosten. Met name de kosten 

van de energierekening zijn torenhoog. In 2019 betaalden we voor verwarming en elektra 

€11.955,68. Dit zijn alleen de kosten van het verwarmen van de zalen. Het Augustinusberaad gaat na 

of in deze rekening geen fout zit. Ook hebben we aangegeven dat bij de renovatie van de koffiezaal 

en het Pastoraal Centrum  ramen met dubbelglas moeten worden aangebracht. Maar op de korte 

termijn kunt u ons ook helpen: aan alle gebruikers en huurders vragen we dringend om na het 

gebruik van een ruimte de radiatorknoppen helemaal uit te zetten!  Hartelijk dank! 

Inspiratiemiddagen 

De eerste inspiratiemiddag Augustinus inspireert tot onderweg zijn met elkaar heeft plaatsgevonden 

op 15 februari jl. Het was een mooie middag, waar alle deelnemers actief aan meededen. Leidraad 

was deze middag het gedicht “Voetstappen in het zand”. Dit gedicht geeft aan dat je erop mag 

vertrouwen dat je er niet alleen voor staat wanneer je het moeilijk hebt. De deelnemers werden 

uitgenodigd om in tweetallen hun levensloop te lopen. De getuige liep in stilte mee met de loper en 

luisterde betrokken naar momenten van vreugde en verdriet op de levensweg van de loper. Door 

deze oefening werden we herinnerd aan de engelen die op moeilijke momenten op ons pad kwamen 

in de vorm van familie of vrienden. En we werden ons opnieuw bewust dat God ons draagt, altijd 

nabij is.  

De tweede inspiratiemiddag is op zaterdag 18 april van 13.30 tot 16.00 uur. We gaan dan aan de 

hand van de parabel van “De verloren zoon” met elkaar aan de slag en in gesprek. U bent van harte 

welkom! Aanmelden via augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of via tel 0650431561 bij Dorine 

Sweere. Voor meer info: https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/augustinus-onderweg-zijn-met-

elkaar.  

7 maart Eucharistieviering en lunch  

Op zaterdag 7 maart om 13.15 uur is er weer lunch in de koffiezaal van de St. Augustinuskerk, na de 

Eucharistieviering van 12.00 uur bij de Zusters Augustinessen. Dit is weer een fijn moment van 

samenkomen voor onze gemeenschap.  

Kindernevendiensten en Palmpasen 

Op zondag 8 maart is er weer een kindernevendienst in de St. Catharinakerk. Wij verwelkomen graag 

alle ouders en kinderen tijdens deze Eucharistieviering om 10.30 uur. Deze zondag zal natuurlijk in 

teken staan van vasten. 

 

https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/augustinus-onderweg-zijn-met-elkaar
https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/augustinus-onderweg-zijn-met-elkaar
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Vervolg – Kindernevendiensten en Palmpasen 

Op zaterdag 4 april versieren wij traditiegetrouw met kinderen en ouders Palmpasenstokken. Dit is in 

het pastoraal centrum van de St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1 van 15.00-16.00 uur.  

Wij zorgen voor de stokken, versiering, lekkers en natuurlijk de haantjes! Graag opgeven via email: 

augustinusjongeren@gmail.com 

Op zondag 5 april is het moment daar en nemen de kinderen deel aan de processie met hun eigen 

Palmpasenstok. Na de processie is er weer kindernevendienst!     

De Breierij, Breiclub 

Elke dinsdag is er van 10.00-12.00 uur een breiclub in het pastoraal centrum. Tijd voor een kopje 

koffie en een gezellige tijd? Neem contact op met Ans Nederhof: 030-6064333 of kom langs! 

Lezing zuster Monica Raassen – Zondag 15 maart 16.00 uur 

In de koffiezaal van de St. Augustinuskerk zal zr. Monica Raassen een lezing geven in het licht van de 

40-dagentijd: “Uitzien naar Pasen”. Zuster Monica heeft een bijzonder levensverhaal. Als kanunnikes 

van het Heilig Graf volgde ze de kloosterregel van St. Augustinus. Zij woonde in de priorij in Maarssen 

en de Paasspiritualiteit vervulde daar een voorname rol. In haar lezing zal zuster Monica ingaan op 

wat deze Paasspiritualiteit en de regel van Augustinus voor ons kan betekenen in deze vastentijd. De 

lezing wordt muzikaal omlijst.  

Klaagliederen van Jeremia 

Traditiegetrouw worden tijdens de Goede Week in de St. Augustinuskerk de klaagzangen van Jeremia 

gezongen. Dit jaar zal dit doorgaan in de kapel van de Zusters Augustinessen in de Waterstraat 

(ingang Oudegracht). De Klaagliederen van de profeet Jeremia zijn een getijdengebed zoals dat in 

veel kloosters wordt gezongen, dus ook met psalmen en stiltemomenten. In de klaagzangen zelf 

brengt de profeet Jeremia de droefheid en ontreddering van het volk Israël tot uiting na de val van 

Jerusalem, in teksten die bij uitstek passen in deze Goede Week en die voorbereiden op Pasen. In 

hun ingetogenheid, een indrukwekkende ervaring!  

De getijdengebeden vinden plaats op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (9, 10 en 11 

april) telkens vanaf 10.30 uur. Elke dag worden andere Klaagliederen en psalmen gezongen. Dit 

gebeurt in het Nederlands en U mag meezingen. De psalmen van het getijdengebed worden namelijk 

afwisselend gezongen door schola en overige aanwezigen. Er zijn tekstboekjes aanwezig.  

Completen Radio Maria 

In de weken van Pasen tot Pinksteren zendt Radio Maria elke avond om 22.00 de completen uit. De 

completen zijn in kloosters het getijdengebed dat de dag afsluit. De completen op Radio Maria 

worden gezongen door een kleine schola o.l.v. Arnoud Heerings, met medewerking van priester Koos 

Smits en enkele cantores van de St. Augustinusgemeenschap. Zondags gebeurt dit in het Latijn, de 

overige dagen in het Nederlands. U kan de completen meebidden via www.radiomaria.nl, via de I-

phone app Radio Maria Nederland of via de DAB Radio.  

http://www.radiomaria.nl/

