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Terugblik Augustinusfeest  
We vierden dit jaar het St. Augustinusfeest op zaterdag 5 september jl. met een Eucharistie in de St. 

Aloysiuskerk - ook het Augustinusfeest liep dit keer dus anders vanwege de coronacrisis. We mogen 

terugzien op een hele mooie viering, die werd voorgegaan door pater Martijn Schrama osa, en die 

muzikaal werd begeleid door Paul van der Woude aan het orgel en een klein koor met 8 zangers uit 

Cantemus Domino. Bij de mis waren bijna 60 mensen aanwezig! Na elkaar zo’n half jaar niet gezien te 

hebben, was dit voor iedereen een fijn samenzijn onder het inspirerende gedachtengoed van de 

heilige Augustinus: één van hart, samen op weg naar God. Pater Schrama ging hier in zijn preek 

uitgebreid op in en bond ons op het hart met elkaar vertrouwen te blijven houden in de toekomst.  

Na afloop van de mis heeft het Augustinusberaad weer twee mensen in het zonnetje gezet als 

‘vrijwilliger van het jaar’. Ditmaal zijn dat Grace Swart en Johan van den Hurk. Zij zorgen er samen 

voor dat de (nood-) Mariakapel driemaal per week geopend is en er fraai uitziet. Dat vraagt een 

trouwe inzet. Tal van mensen kunnen zo de binnenstad de Mariakapel bezoeken voor stil gebed. 

Dit jaar was er helaas geen gezamenlijke lunch mogelijk. Als kleine attentie kregen de aanwezigen 

een bonbon mee met daarop een afbeelding van onze St. Augustinuskerk. 

We zijn de geloofsgemeenschap van de St. Aloysiuskerk zeer dankbaar dat we gebruik mochten 

maken van de geboden gastvrijheid. 

Viering St. Aloysiuskerk 

                                

Restauratie St. Augustinuskerk 

Ook de aanbesteding van de restauratie heeft te lijden gehad van de coronapandemie, de procedure 

heeft namelijk een half jaar vertraging opgelopen. Over de huidige stand van zaken deed Riet Blom, 

vice-voorzitter van het parochiebestuur, bij het Augustinusfeest de volgende mededeling. Het 

parochiebestuur heeft gedetailleerde restauratieplannen ontvangen van drie gespecialiseerde 

bedrijven. Hun plannen voldoen elk aan de aanbestedingsvoorwaarden. Het bestuur draagt de drie 

plannen, met de bijhorende begroting en vergezeld van een prioriteitsvoorkeur, begin september 

voor aan het bisdom. Aanbestedingsregels verbieden dat het parochiebestuur, of derden, hier 

verdere inhoudelijke mededelingen over doen. Het is nu aan het bisdom om een besluit te nemen. 

De procedure vereist dat het bisdom zich hierbij laat adviseren door enkele commissies. Over de 

uiteindelijke keuze en het moment waarop die wordt gemaakt, valt nu niets met zekerheid te 

zeggen. Het Augustusberaad wil het parochiebestuur en de eigen bouwcommissie dank zeggen voor 

de inzet en volhardendheid om het hele voorbereidingstraject tot een goed einde te brengen. Om 

Riet Blom te citeren: “Nu moeten we bidden voor de goede afloop”.  
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Hervatting zaterdagvieringen 

Tot half maart konden we onze wekelijkse zaterdagsmis vieren in de kapel van de zusters 

Augustinessen. Omdat dit voorlopig niet meer kan, hebben we gezocht naar een alternatief. In 

overleg alle betrokkenen, onder wie pater Schrama en pastoor Boogers, is de volgende oplossing 

gevonden: elke eerste zaterdag van de maand, vieren we om 12.00 uur de Eucharistie in de St. 

Aloysiuskerk. Dit wordt een zaterdagsmis zoals we die vanouds gewend zijn, d.w.z. een Eucharistie 

met de lezingen voor de daaropvolgende zondag, begeleid door orgelmuziek en  met een cantor.  

Pater  Schrama gaat dan voor als celebrant.   

Uiteraard worden bij deze vieringen alle coronamaatregelen in acht genomen die de 

Aloysiusgemeenschap heeft opgesteld. Dus onder andere: 1,5 meter afstand houden, gebruik van 

desinfecterende gels bij binnenkomst en communie, achteraf schoonmaken van de kerkbanken, etc.  

Ook is er geen samenzang.  

Bij bijzondere gelegenheden zullen we Cantemus Domino vragen voor de koorzang.  

Deze zaterdagvieringen zijn, in de huidige omstandigheden, voor ons de beste manier om samen als  

geloofsgemeenschap te vieren en elkaar nabij te zijn.  

De eerste viering is zaterdag 3 oktober. We hopen op een goede opkomst! 

Wij vragen u van te voren te reserveren: https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ of mail naar 

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of bel Henk (06-82000077) of Monique (06-28415619 – alleen 

‘s avonds). 

Oproep Welkomstgroep 

Graag doen wij ook een oproep aan mensen die zich willen aansluiten bij de Welkomstgroep! Een 

aantal jaar geleden hadden we een vast team van mensen die voor aanvang van de viering de 

bezoekers verwelkomden. We vragen deze en nieuwe mensen zich bij ons aan te melden. De 

bedoeling is dat we de bezoekers laten intekenen, begeleiden naar een zitplaats, etc. We hopen weer 

op een mooi team! 

Online vieringen  

Nu we weer ‘live’ kunnen gaan vieren, is er minder reden om de online vieringen vanuit de 

Vredeskapel voort te zetten. Deze streaming vergen namelijk nogal wat tijd en moeite van een kleine 

groep vrijwilligers. Ook blijkt de Vredeskapel niet altijd beschikbaar, waardoor continuïteit ontbreekt. 

Vandaar dat besloten is om geen livestreams vanuit de Vredeskapel meer te organiseren.  

Wel kunt u nog wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama blijven beluisteren en nalezen 

via de internetpagina van Katholiek Utrecht 

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

Activiteiten 

Kort voor Pasen moesten we plotseling verschillende activiteiten staken die in de planning stonden, 

zoals lezingen, inspiratiebijeenkomsten, jongerenkoren. Inmiddels zijn op beperkte schaal weer 

bijeenkomsten mogelijk, maar onze koffiezaal is daartoe beperkt gezien de 1,5 meter regel. We zijn 

nu aan het onderzoeken welke activiteit(en) we in het najaar kunnen organiseren voor de 

Augustinusgemeenschap, mogelijk met ondersteunend gebruik van internet. U hoort hierover 

binnenkort meer. Onze facebookpagina: https://www.facebook.com/SintAugustinuskerkUtrecht 
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