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Op weg naar Pinksteren  
Onze laatste nieuwsbrief dateert alweer van medio maart, van net vóór de coronacrisis. In 

afwachting van Pasen hadden we tal van activiteiten in het vooruitzicht, die helaas geen van alle 

doorgang mochten vinden. Wat hebben we de afgelopen maanden veel moeten missen! De 

bijzondere liturgie van de Goede Week, het hoogfeest van Pasen, de zaterdagvieringen in de kapel 

van de zusters Augustinessen, de kindernevendiensten, de gezamenlijke lunches en de onderlinge 

ontmoetingen, de lezingen in de koffiezaal, de middagen van de inspiratiegroep, enz. Het is om 

verdrietig van te worden…  

Maar natuurlijk houdt het geloofsleven met de coronacrisis niet op! We zijn blij met de verschillende 

online vieringen in onze stad, met de wekelijkse pastorale brief, met radio Maria. Ze begeleiden ons 

naar het feest waarin de komst vieren van de Heilige Geest, de Trooster. We wensen u  een Zalig 

Pinksteren toe! 

 

Restauratie 

De coronacrisis laat ook de restauratie van de St. Augustinuskerk niet ongemoeid. De laatste 

noodzakelijke stappen in het aanbestedingstraject konden niet worden gezet vanwege de 1,5-meter 

regels. Maar na Pinksteren verandert dat gelukkig! 

Riet Blom, de vice-voorzitter van het parochiebestuur, schrijft hierover het volgende:  

“In verband met de Corona maatregelen moest ook een aantal activiteiten m.b.t. de voorbereidingen 

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

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.... 

Verder is onlangs 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 moeten vaststellen dat 2 van de 3 klokken slijtage vertoont. Dit is inmiddels ook met 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.”  

Hervatting vieringen 

Op 20 mei hebben de Nederlandse bisschoppen een protocol uitgegeven voor het hervatten van de 

erediensten per 1 juni – en onder welke voorwaarden dat kan. Die voorwaarden zijn zeer strikt. 

Maximaal 30 personen (1 juni) of 100 personen (vanaf 1 juli) die zich vooraf hebben aangemeld 

kunnen een viering bijwonen, maar alleen dan voor zover de 1,5-meter regels dat toelaten, en er 

strenge hygiënische maatregelen worden getroffen (o.a. desinfecterende gels bij binnenkomst en 

communie, hoestscherm bij communie, geen wc-gebruik, schoonmaken banken, etc.). Koren en 

samenzang zijn uit den boze; er mag alleen een cantor voorzingen. Koffiedrinken na de viering is 



 

Nieuwsbrief St. Augustinuskerk  

Pinksteren  2020  

 
 

2 

 

uitgesloten. Via de nieuwsbrief van Katholiek Utrecht zult u ongetwijfeld uitgebreid geïnformeerd 

worden over al deze maatregelen.  

Omdat de Augustinuskerk gesloten is, heeft onze gemeenschap geen actieve rol in de uitvoering van 

het genoemde protocol. We krijgen er natuurlijk wel mee te maken wanneer we elders kerken. 

Maar ons treft een bijzondere omstandigheid: we mochten  als gastgemeenschap gebruik maken van 

de kapel van de zusters Augustinessen. Zeer begrijpelijk werd deze kapel in maart gesloten voor 

publieke vieringen vanwege de coronacrisis. In het nieuwe protocol van de bisschoppen wordt 

kloostergemeenschappen sterk afgeraden om de vieringen weer open te stellen voor publiek. We 

zullen daarom in de nabije toekomst geen beroep doen op de gastvrijheid van de zusters. In 

samenwerking met het bestuur zijn wij wel andere mogelijkheden aan het onderzoeken om als 

gemeenschap samen te vieren. Zodra er meer nieuws is, zullen wij u hierover informeren. 

Zaterdagvieringen online? 

Op dit moment verkennen we met pater Schrama en pastoor Boogers de mogelijkheden om de 

zaterdagse vieringen als online vieringen (dus via internet) vorm te geven. Dit kan een uitkomst zijn 

voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om de vieringen in een kerkgebouw bij te wonen, of 

daarvoor terughoudend zijn van wege het infectiegevaar. In online vieringen zonder aanwezigheid 

van gelovigen kan pater Schrama zich speciaal richten op de Augustinusgemeenschap. Meer 

informatie volgt.  

Preken pater Schrama 

Al sinds Palmpasen spreekt pater Martijn Schrama wekelijks, dat is: voor elke zondag en andere 

hoogtijdagen een preek in. Deze preek is als audiobestand op internet te beluisteren. Het 

Augustinusberaad heeft n.a.v. dit initiatief veel leuke reacties gekregen. 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  

Inkomsten en uitgaven 

Op dit moment heeft de Augustinusgemeenschap geen inkomsten, ook al omdat de zaalverhuur stil 

ligt. Daar staan wel uitgaven tegenover, zoals voor het leggen van de afgewaaide dakpannen, 

dakkapel dakpannen vastzetten (€ 800), de reparatie van een radiatorkraan (€160), voor 

desinfecteermiddelen, e.d. Ook moet een nieuwe vaatwasser worden aangeschaft.  Een financiële 

bijdrage door de leden van Augustinusgemeenschap is dus zeker welkom. Het bestuur heeft een 

Tikkie gelanceerd waarmee het makkelijk is om een bijdrage te geven. U klikt op de onderstaande 

link, u vult het donatiebedrag in, selecteert uw bank en vervolgens gaat u naar uw digitale bank en 

kunt u uw donatie verzenden. 

https://tikkie.me/pay/Katholiek/mwiiw1Rs6VS2vdsEbNaEWp 

 

 

https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken
https://tikkie.me/pay/Katholiek/mwiiw1Rs6VS2vdsEbNaEWp
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Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de St. 

Augustinuskerk: IBAN NL89INGB0000136740 

Tussentijds 

10 keer per jaar verschijnt het digitale parochieblad “Tussentijds”, de digitale versie van Tussentijds 
vindt u hier:  
https://www.katholiekutrecht.nl/over-ons/parochieblad/ 
 

Kinderactiviteit 

Op de website van Kinderen Bidden voor Kinderen, is er een speciaal verteltheater over Hemelvaart 
en Pinksteren. https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/ 
 
Een knutselopdracht met de kinderen: 
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/pinksteren-jaar-a/extras/vliegende-duiven.html 
 
Ook is er een mooie website voor thuisvieringen: https://www.geloventhuis.nl/ 
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