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Zondag 24  mei :   

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 
(psalterium week III) 

 

Vanwege de overheidsmaatregelen i.v.m. Corona virus, zijn er vanaf 24 maart 2020 GEEN openbare 

kerkelijke vieringen in de drie parochies Salvator, Ludgerus en Martinus. Deze periode loopt nu t/m 

1 juni 2020. 

Via internet, TV en radio, zijn er diverse mogelijkheden om wel gevoed te blijven in het gelovige 

kerkelijke leven.  

 

Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, verzorgt een livestream van 

de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel: zie hiertoe www.aartsbisdom.nl . 

 

De audiopreken van pater M. Schrama o.s.a vindt u via de 

link: https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/ 

Onderaan deze internetpagina ziet u verschillende onderwerpen, waarvan één met het kopje 'Preken'. 

Als u daarop klikt, verschijnen de audiopreken van pater Schrama. 

 

Gemeenschappelijk virtuele Eucharistieviering, Sint Catharinakathedraal 

Het is nu mogelijk om op zondag als gemeenschap een Eucharistieviering te bekijken en te vieren. 

Door vanaf 10.25 uur in Chrome op onderstaande link te klikken kan je zowel de livestream van de 

mis zien als ook alle deelnemende parochianen. Als je zelf toestemming geeft tot toegang tot je 

camera en microfoon (klik allow) dan zien en horen we jou ook! Patrick Kuipers, rector van het 

Ariënsinstituut zal samen met priesterstudenten de zondagse Hoogmis verzorgen. De 

Eucharistieviering start om 10.30 uur. Na afloop zet je thuis koffie en kunnen we virtueel nog wat 

napraten á la Bonifatiushuis. Welkom in onze virtuele kerk!  

Ga zondags tussen 10.25 en 10.30 uur naar de link https://meet.jit.si/RKBinnenstadUtrecht om deel 

te nemen aan de virtuele kerk:  

 

Heiligen 

26-05: H. Filippus Neri, priester 
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In de St. Rafaëlkerk aan de Lichtenberchdreef wordt zondag 24 mei om 11.00 uur de H. Mis om 

gevierd. Celebrant is Pr. K. Smits. 

Tijdens deze H. mis wordt medewerking wordt verleend door enkele koorleden van het 

Augustinuskoor Cantemus Domino en organist-dirigent Paul van der Woude. 

De mis is te volgen via een live stream uitzending op computer of tablet via www.sint-rafael.nl . Klik 

vervolgens op de foto van Kerk TV.  

 

Voorbereidingen Augustinuskerk 

In verband met de Corona maatregelen is ook een aantal activiteiten m.b.t. de voorbereidingen van 

de renovatie van de Augustinuskerk moeten uitstellen. Maar er zijn wel stappen gezet, namelijk de 

installatie-adviseur heeft een rapportage kunnen opstellen; alle vergunningen zijn binnen, er is een 

licht- en verwarmingsplan uitgewerkt en alle documenten samen maken dat het  “bestek” compleet 

is. Vanaf 4 juni a.s. gaat de firma Hylkema met 3 geselecteerde aannemers a.d.h.v. het bestek de kerk 

in. Ter plaatse kunnen de aannemers dan zien wat ze in het bestek vooraf hebben kunnen lezen en 

krijgen ter plaatse nadere informatie. Daarna hebben de aannemers enkele weken de tijd om een 

offerte in te dienen. 

De firma Hylkema zal het bestuur beargumenteerd adviseren welke aannemer de beste partij voor 

deze opdracht is. Daarna zal het bestuur hierover vergaderen en een onderbouwd voorstel aan het 

bisdom doen toekomen. En dan is het wachten.... 

Onlangs is geconstateerd dat een aantal dakpannen, waarschijnlijk met een van de stormen die we dit 

jaar hebben gehad, was verdwenen. Inmiddels heeft een dakdekker dat weer hersteld. 

Ook is vastgesteld dat twee van de drie klokken slijtage vertoont. 

Dit is inmiddels ook met de firma Hylkema besproken, want het is goed de oorzaak van die slijtage 

te kennen. Mogelijk is de “klokkenstoel” niet meer helemaal goed en moet dus meer aangepakt dan 

alleen de klokken. Nu dus wachten op de volgende stappen. 

 

Audiopreken pater Schrama  

Hoe kun je in een tijd van corona, zonder (online) vieringen, toch zorgen voor een zekere verbinding 

onder gelovigen? Al sinds Palmpasen spreekt pater Martijn Schrama osa wekelijks, dat is: voor elke 

zondag en andere hoogtijdagen een preek in. Deze preek is als audiobestand te beluisteren via een 

webpagina van de Binnenstadparochie. Het Augustinusberaad heeft n.a.v. dit initiatief veel leuke 

reacties gekregen vanuit de geloofsgemeenschap. Zoals bijvoorbeeld: het is fijn om de vertrouwde 

stem van pater Schrama weer te horen, rustig luisteren naar een preek werkt bezinnend, het is een 

goede aanvulling op de online vieringen, het geeft een gevoel van saamhorigheid. U kunt naar de 

preken van pater Schrama  luisteren via  

https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken 
 

Virtuele boekbespreking 

Met een groepje parochianen lezen we “Een leven dat zin heeft” van Nicky Gumbel. Dit makkelijk 

geschreven boekje gaat over Paulus die in de gevangenis zit maar desondanks de Filippenzen een 

boodschap geeft vol blijdschap, levenslust en hoop. Fijn om daar juist in Coronatijd samen over te 

discussiëren! We doen dit in Microsoft Teams. Om mee te kunnen doen heb je een link nodig. Mail 

naar annemarievdh2@gmail.com voor deze link. De bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 

19.30- 21.00 uur. Als u het boekje niet heeft of niet kan krijgen, kunt u ook de brief van Paulus aan 

de Filippenzen ter voorbereiding lezen. Volgende data: Woensdag 20 mei (4: 1-9) | Woensdag 27 

mei (4:10-23). 

 

Een woord van Sint Augustinus 
Ik heb Uw Naam aan de mensen geopenbaard. Kenden zij dan de naam ‘God’ niet. Waar blijft dan 

dat Schriftwoord: Bekend is God in Judea, groot is zijn Naam in Israel. De betekenis is deze: Ik 

heb aan deze mensen die naar Mij luisteren, niet de Naam geopenbaard waarmee Gij ‘God’ heet, 
maar die waarmee Gij ‘Mijn Vader’ heet. Deze Naam had zonder de openbaring door de Zoon zelf 

niet aan het licht kunnen komen. Commentaar op het Evangelie volgens Johannes, traktaat 17,6. 
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