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Advent
We schrijven alweer de laatste maand van het jaar. Een
jaar waarin de wereld op zijn kop werd gezet door het
coronavirus. Ook in onze gemeenschap heeft bijna
iedereen wel last gehad van alle gevolgen en
beperkingen die het virus met zich meebracht, om nog
maar niet te spreken over de mensen die de ziekte
Covid-19 hadden of eraan zijn overleden. Met de
Advent breekt nu een periode aan van verstilling en
bezinning Wat is voor ons echt van waarde? Hoe
kunnen we anderen echt nabij zijn, zelfs op 1,5 meter
afstand?
We kunnen die vragen stellen in het vertrouwen dat
verlichting en vernieuwing op komst is: het Kerstkind
biedt ons dit houvast voor de toekomst.
Het Augustinusberaad wenst u allen een goede Advent
en een zalig Kerstfeest.

Zondag 20 december Gezinsviering Kerstmis
Tijdstip: 13.00 uur, St. Aloysiuskerk
In de Advent wordt speciaal voor de kinderen en hun ouders een gezinsviering georganiseerd. Dit
initiatief komt voort uit de Kindernevendienst van de Salvatorparochie. De laatste keer dat de
kindernevendienst mogelijk was, is alweer afgelopen maart! Tot op heden is het nog niet mogelijk de
kindernevendienst te hervatten.
De gezinsviering met pastoor Boogers en met muzikale begeleiding van organist Paul van der Woude,
is op zondag 20 december om 13.00 uur in Aloysiuskerk. De viering, die ongeveer drie kwartier zal
duren, staat helemaal in teken van de Advent en het naderende Kerstfeest. In feite is het een
Kinderkerstviering. Aanmelden is verplicht. Graag doorgeven wie van het gezin aanwezig zullen zijn
met telefoonnummer. Graag mondmasker dragen, ook kinderen ouder dan 12 jaar. Aanmelden kan
via: augustinus.jongeren@gmail.com
Zaterdag 26 december, Extra Eucharistieviering Tweede Kerstdag
Tijdstip: 9.30 uur, St. Aloysiuskerk
Dit jaar kunnen veel minder gelovigen met Kerstmis naar de kerk. Er mogen volgens de nu geldende
coronaregels maar 30 personen een viering bijwonen, en bovendien zijn er minder vieringen omdat
er tussentijds langdurig gelucht moet worden. Er is dus weinig gelegenheid om te vieren, terwijl veel
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mensen juist de behoefte hebben om met Kerstmis een Eucharistieviering mee te maken.
Vandaar dat het Augustinusberaad gezocht heeft naar de mogelijkheid van een extra viering.
Die mogelijkheid is er, en wel op Tweede Kerstdag, om 9.30 uur in de St. Aloysiuskerk. De dag en het
tijdstip zijn afwijkend, maar we zijn de St. Aloysiuskerk én pater Schrama dankbaar dat we als
Augustinusgemeenschap samen een kerstviering kunnen houden. Pater Martijn Schrama osa is
celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding samen met twee cantores.
De lezingen van Eerste Kerstdag zullen worden gevolgd.
Als u deze mis wilt bijwonen, is het verplicht dat u zich vooraf aanmeldt. Als u komt zonder dat u zich
heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de mis niet kunt bijwonen, namelijk wanneer er al 30
kerkgangers zijn. U kunt zich tot 24 december aanmelden door te mailen naar
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters (Augustinusberaad), tel.
06-82000077. Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis is ook online te volgen via YouTube,
zie hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.
Zaterdag 2 januari, Nieuwjaarsmis
Tijdstip: 12.00 uur, St. Aloysiuskerk
Op 2 januari 2021, 12.00 uur vindt weer onze gebruikelijke zaterdagmiddag mis plaats in de St.
Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama is celebrant en enkele leden van het koor Cantemus Domino
zetten de mis muzikaal luister bij samen met Paul van der Woude (dirigent/organist).
We hopen dat tegen die tijd de coronaregels wat versoepeld zijn, zodat we na de mis buiten de kerk
elkaar nog even kunnen ontmoeten en nieuwjaar wensen.
Ook voor deze mis moet u zich vooraf aanmelden.
Restauratie St. Augustinuskerk
In september heeft het parochiebestuur de definitieve projectplannen voor de restauratie, die de
aanbesteding heeft opgeleverd, ingediend bij het Aartsbisdom. Het betreft gekwalificeerde plannen,
die geheel voldoen aan de gestelde kaders. Het Aartsbisdom moet nu uit deze plannen een keuze
maken, en laat zich daarbij adviseren door derden. Mogelijkerwijs vertraagt de coronacrisis de
procedure. Lopende de procedure kunnen bisdom en parochiebestuur echter geen verdere
informatie geven. We zien met de hele gemeenschap uit naar een spoedig en gunstig besluit!
(Nood-) Mariakapel
Vrijdagmiddag 18 november is er ingebroken in de nood-Mariakapel. Er is geprobeerd geld te stelen,
al was er dit nauwelijks in de kapel. De ravage was groot en er is aangifte gedaan bij de politie.
In verband met mogelijke overlast in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, is de noodkapel gesloten
van 21 december tot en met 5 januari 2021.
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