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Contact:  augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 

Preken pater Schrama 

De Goede Week en Pasen vormen voor ons Christenen het liturgisch hoogtepunt van het 

kerkelijk jaar. Vanwege de coronacrisis kunnen wij deze bijzondere periode dit jaar niet in 

gezamenlijkheid vieren. We zullen alle vieringen missen. Om hier iets tegenover te stellen en 

om toch een zekere onderlinge nabijheid te scheppen heeft pater Schrama voor onze 

gemeenschap  een vijftal overwegingen/preken ingesproken.  

Wij sturen u met deze nieuwsbrief het eerste audiobestand toe, met hierop een overweging 

voor Palmzondag. Pater Schrama heeft zich hierbij gebaseerd op het Johannesevangelie, met 

name het gedeelte dat gaat over de opwekking van Lazarus (11, 1-45).  

De vier andere preken hebben betrekking op Witte Donderdag, Paaswake, Pasen en 

Paasmaandag. Wij sturen u die volgende week per mail toe.  

Palmtakjes  

Dit jaar kunt u al gezegende palmtakjes ophalen in de nood-Mariakapel. Dit kunt u doen op 

zaterdag 4 april, op Palmpasen of op maandag 6 april, steeds tussen 11.00 en 15.00 uur.  

U kunt natuurlijk ook een palmtakje meenemen voor iemand anders uit onze gemeenschap 

die aan huis gebonden is.   

Extra openingstijden nood-Mariakapel 

In de Goede Week en met Pasen zal de nood-Mariakapel op alle dagen geopend zijn voor stil 

gebed. Van woensdag 8 april tot en met Paasmaandag (14 april) is de nood-Mariakapel aan 

de Oude Gracht steeds geopend tussen 11.00 en 15.00 uur. U kunt er een kaarsje aansteken 

en bidden.  Vanwege de coronacrisis mogen echter niet meer dan 4 personen tegelijk in de 

kapel aanwezig zijn.  

Boek van Dank en zorg 

Nu ook de kapel van de zusters Augustinessen gesloten is voor onze vieringen is voor velen 

niet meer mogelijk om gebedsintenties in het boek van Dank en zorg te schrijven. Alleen wie 

naar de nood-Mariakapel kunnen komen op de dagen dat deze open is, kunnen er in 

schrijven. We willen het mogelijk maken dat hier ruimer gebruik van gemaakt wordt. Als u 

wilt kunt u uw gebedsintentie ook per mail sturen naar 

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl  Wij zullen dan wekelijks de intenties vermelden in 

het boek van Dank en zorg.  Maakt u uw tekst svp niet te lang (max 5-6 regels).  

Let op: het gaat hierbij dus niet om misintenties, waarbij u een naam wilt laten vermelden 

tijdens een mis. Misintenties moet u aanvragen bij het centraal secretariaat; en daar zijn ook 

kosten aan verbonden.  

Online vieringen 

Er zijn meerdere mogelijkheden om een viering via internet te volgen. Onder andere Radio 

Maria zendt tweemaal daags Eucharistievieringen uit te beluisteren zijn via 

www.radiomaria.nl . In de Goede Week en met Pasen zijn ook online vieringen te beluisteren 

via de website van het Ariënsinstituut (www.ariensinstituut.nl) of het Aartsbisdom Utrecht 

(www.aartsbisdom.nl)  
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