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Restauratie St. Augustinuskerk 

Het bestuur heeft bericht dat momenteel de projectplannen intern door 

het Bisdom worden bestudeerd waarna de REA in april bijeen zal komen 

en naar verwachting het finale besluit zal nemen over de restauratie van de St. Augustinuskerk. Wij 

wachten allen gespannen af! 

 
Zaterdag 6 maart Eucharistieviering 
Tijdstip: 12.00 uur St. Aloysiuskerk 
Op 6 maart vindt onze gebruikelijke zaterdagmiddagviering plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater 

Martijn Schrama is celebrant, samen met Paul van der Woude (dirigent/organist). Uw reservering 

kunt u doorgeven via email: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk 

Kanters, 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 of via deze link: 

https://youtu.be/a3P9mv68bTs 

Zaterdag 27 maart Palmpasenstokken versieren 
Tijdstip: 15.00 uur, zaal naast de St. Augustinuskerk (ingang Rozenstraat) 
Als de omstandigheden het toelaten gaan we op zaterdagmiddag 27 maart om 15.00 uur in de zaal 
naast de St. Augustinuskerk weer Palmpasenstokken versieren. Voor alle spullen (broodhaantje, 
stokken kruisje en versieringen) wordt gezorgd.  
Mochten we tegen die tijd nog niet met de kinderen samen kunnen versieren, dan wordt het een 
digitale activiteit waarover een mail met instructies zal worden verstuurd. In dat geval zal iedereen 
wel zelf voor de benodigde spullen moeten zorgen.  
Aanmelden is verplicht. Graag doorgeven wie van het gezin aanwezig zullen zijn, met 
telefoonnummer. Graag mondmasker dragen, geldt ook voor kinderen ouder dan 12 jaar. Aanmelden 
kan via: augustinus.jongeren@gmail.com 
 
Zondag 28 maart Gezinsviering Pasen  
Tijdstip: 13.00 uur St. Aloysiuskerk 
Na een geslaagde gezinskerstviering wordt ook in de Paastijd speciaal voor de kinderen en hun 
ouders een gezinsviering georganiseerd. Dit initiatief komt wederom voort uit de Kindernevendienst 
van de St. Augustinusgemeenschap. De gezinsviering met pastoor Boogers en met muzikale 
begeleiding van organist Paul van der Woude is op zondag 28 maart om 13.00 uur in de Aloysiuskerk. 
De eucharistieviering, die ongeveer drie kwartier zal duren, staat helemaal in het teken van 
Palmpasen en het naderende Paasfeest. Alle kinderen worden van harte uitgenodigd om op deze 
Palmzondag hun mooi versierde Palmpasenstok mee te nemen naar de viering!  
Aanmelden voor deze gezinspaasviering is verplicht. Graag doorgeven wie van het gezin aanwezig 

zullen zijn, met telefoonnummer. Graag mondmasker dragen, geldt ook voor kinderen vanaf 12 jaar. 

Aanmelden kan via: augustinus.jongeren@gmail.com 

 
Zaterdag 10 april, Eucharistieviering Beloken Pasen 
Tijdstip: 12.00 uur, St. Aloysiuskerk 
In april valt onze viering deze keer op de 2e zaterdag van de maand, 10 april. Op deze zaterdag vieren 

we “Beloken Pasen”. Er zullen gezegende Palmtakken zijn om mee te nemen. Graag vooraf 

aanmelden via augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters, tel. 06-

82000077.  
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Terugblik Augustinusberaad: Henk Kanters 

Per 1 maart trekt Henk Kanters zich om persoonlijke redenen terug uit het 
Augustinusberaad. We hebben Henk gevraagd om een korte terugblik te schrijven op het werk van 
het beraad: 
“Wat bruiste het in onze Augustinusgemeenschap, nu precies twee jaar geleden! Het bisdom was net 
teruggekomen op zijn plan om de St. Catharinakathedraal af te stoten, waardoor het erop leek dat de 
St. Augustinuskerk - toen al 2,5 jaar dicht vanwege het defecte gewelf - het onderspit zou gaan 
delven. Om de dreigende sluiting van onze kerk tegen te gaan, werd een actiegroep in leven 
geroepen, een petitie gestart, een website gemaakt, enz. Het protest had succes: mei 2019 besloot 
het parochiebestuur de St. Augustinuskerk toch te willen behouden en restaureren. Dit gebeurde 
mede op basis van onze eigen plannen voor een vitale toekomst, waarvan ik de penvoerder mocht 
zijn. Het jaar daarna gebeurde er nog steeds van alles, maar vooral achter de schermen. Het 
parochiebestuur stelde het Augustinusberaad in, met Monique en mij als leden van het eerste uur. 
We bleken heel veel praktische zaken te moeten oppakken (van zaalverhuur en sleutelbeheer tot 
verschoven dakpannen), maar ook onderhielden we de contacten met de Augustinusgemeenschap 
en probeerden we nieuwe initiatieven van de grond te trekken (bezoekgroep, lezingencyclus, 
inspiratiegroep e.d.). En toen stak het coronavirus een spaak in het wiel…  
 
Terugkijkend op de afgelopen twee jaar, ervaar ik enerzijds teleurstelling, hoofdzakelijk omdat – 
ondanks alle inzet van parochiebestuur en bouwgroep - er nog steeds geen groen licht is voor de 
feitelijke restauratie van de kerk. Anderzijds zie ik ook veel positieve zaken die we -ondanks 
tegenslag- tot stand brachten. Ik denk met veel genoegen terug aan bijv. het Augustinusfeest in 
2019, dat we weer op eigen locatie vierden; aan de adventsviering Pro Deo met het jongerenkoor 
Sola Musica; aan het wekelijks op internet zetten van de ingesproken preken van pater Schrama en 
recentelijk aan de missen met onze gemeenschap in de St. Aloysiuskerk, op de eerste zaterdag van 
de maand. Mijn grootste wens was en blijft dat de St. Augustinuskerk op korte termijn gerestaureerd 
wordt en weer open gaat.  
 
Uiteraard blijf ik actief lid van de Augustinusgemeenschap. Ik wens Monique van der Zande en haar 
steunpilaren in het beraad, Saskia Verhoeven en Johan van den Hurk, alle succes toe voor de 
toekomst.” 
 

Bericht vanuit het koor Cantemus Domino 

“Samen komen wij er doorheen.."Dit staat er op het kopje van onze wekelijkse mail. 
 
Hoe blijft een koor, een koor... 
We missen elkaar...de muziek, die ons zingend verbindt en verbindt met ons geloof. Alleen zingen is 
nu eenmaal niet zo leuk. Een paar maanden geleden, konden we nog repeteren in de St. Josephkerk. 
Dat waren mooie, speciale uurtjes. Hier hebben we ook geleerd op ons zelf te vertrouwen en op 
niemand te kunnen leunen (dat doen wij koorleden graag), we stonden immers op grote afstand van 
elkaar. Een heel andere manier van samen repeteren, maar met een waanzinnig goede akoestiek!! 
Paul leidde iedere dinsdag vol enthousiasme en humor “’t cluppie”. Nog even geduld, dan mag ook 
dat vast wel weer. Iedere week probeer ik, als voorzitter, verbonden te blijven met mijn "Lijstertjes ": 
verjaardagen, leuke ingezonden stukjes, mijmeringen en herinneringen staan erin. 
Inmiddels zitten we voor de tweede keer - in de Veertigdagentijd en de Goede Week - in coronatijd 
en moeten we er met zijn allen noodgedwongen een andere invulling aan geven. 
Een tijd van bezinning. Wij , als koorleden, maken het even stil in onszelf om ná Pasen, hopelijk weer 
het "hoogste lied" te mogen zingen. Veel liefs! Mary van Doorn (Voorzitter Cantemus Domino). 
 


