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Update restauratie St. Augustinuskerk

Waar waren we ook al weer gebleven? Het Aartsbisdom heeft toestemming gegeven voor de
werkzaamheden aan de Augustinus. Ik verwijs graag naar het interview met Jan Bergstra in
het Magazine van juni, heel compleet. ( https://portal.dezaligezalm.nl/read/109/10855 )
Er wordt steeds meer over renovatie gesproken in plaats van over restauratie. Het
restaureren van het plafond zelf zal een hele klus worden. Daarnaast komt dan nog de
renovatie om de gebouwen toekomstbestendig te maken. Het zou in de kerk gaan om
installeren van verwarming, herinrichting van het priesterkoor, een opknapbeurt en
stabiliseren van het orgel en renovatie en rolstoelvriendelijk maken van de bijgebouwen,
waaronder het plaatsen van o.a. een nieuw toiletblok. Men gaat in de kerk beginnen, met
controleren op asbest en het leeg laten lopen van de oude radiatoren, die daarna verwijderd
worden. Daarna de steigerbouw, niet niks. Dat alles natuurlijk ingekleed met
veiligheidsvoorschriften, waar men zich strikt aan moet houden.
Op 10 juni hebben parochianen het archief van de Augustinus (en van verschillende andere
kerken) naar het Utrechts Archief gebracht aan de Alexander Numankade: een hele
bestelbus vol. Hier zullen archivarissen, samen met vrijwilligers van de Augustinus, zaken
gaan rubriceren en later deels digitaliseren. Op de website van het Utrechts Archief is nú al
een en ander te vinden aan materiaal. Daarnaast was er ook nog het archief van het koor,
ook een personenauto vol. De stoelen en tafels uit verschillende ruimtes zijn naar de
benedenzaal gebracht. Deze week wordt aangevangen met de voorbereidingen, als het
stofdicht maken van de Mariakapel. Vanaf week 27 worden de steigers en de bouwlift
geplaatst. Daarna begint de bouwvak en in september zal men dan echt aanvangen met de
renovatie. (CV)

Eucharistievering zaterdag 3 juli, 12.00 uur, St. Aloysiuskerk

Op zaterdag 3 juli om 12.00 uur, vindt de maandelijkse Eucharistieviering voor de Augustinus
Geloofsgemeenschap plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant,
Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding. Vanaf heden hoeft u zich niet
meer vooraf aan te melden voor onze viering. Wel is het noodzakelijk uw gegevens bij
binnenkomst te noteren. De viering is ook online te volgen via YouTube, zie hiervoor onder
zoeknaam Katholiek Utrecht.
U kunt wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama beluisteren en nalezen via de
internetpagina van Katholiek Utrecht. Klik op:
https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken
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Pro Deo bijeenkomst: Augustinus als tijdgenoot
Zondag 4 juli 15.00-16.30 uur St. Aloysiuskerk, Ignatiuszaal
De tweede Pro Deo bijeenkomst vindt plaats onder de titel “Augustinus als
tijdgenoot”, dit keer in de Ignatiuszaal van de Aloysiuskerk (met nog steeds
vanwege Corona) een beperkt aantal bezoekers. Het wordt een kleinschalige,
laagdrempelige, en interactieve middag, waarin we gezamenlijk proberen te zoeken naar
Augustinus’ mogelijke antwoord op vragen van nu, die we hebben als gevolg van de huidige
coronacrisis. Er is bovendien muziek en koffie.
U bent van harte welkom!
Met o.a. Pater Martijn Schrama OSA als supervisor, Diederik Wienen, theoloog en
studieprefect van de Tiltenberg als gespreksleider en muzikale invulling door Caspar Becx,
Arnoud Heerings.
Inschrijven:

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of bel met Caspar Becx: 06-49949926

Gezinsviering zondag 11 juli 15.30 uur St. Aloysiuskerk.
Het thema van deze gezinsviering met pastoor Boogers en organist Paul van der Woude is
‘op reis’. We gaan er een mooie viering van maken! We gaan een echte reis maken door de
kerk. Na de viering luiden we op informele manier de vakantie vast in. Een echt uitje zit er
(nog) niet in, maar limonade en wat lekkers in de tuin naast de kerk kan wel. Een mooi
moment voor de kinderen om lekker samen te spelen, maar ook voor de ouders om nader
kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden: augustinis.jongeren@gmail.com

Nieuw beraadslid Augustinus: Caspar Becx
Mijn naam is Caspar Becx en ik ben geboren in Tilburg. In de jaren 80 kwam ik vanuit het
zuiden naar Utrecht, om aan het Conservatorium saxofoon te
studeren en tegelijkertijd aan de Rijksuniversiteit
muziekwetenschappen. Later kwam daar aan diezelfde universiteit
en rechtenstudie bij. Sindsdien schipper ik op en neer tussen die
twee vakgebieden. De stad Utrecht heb ik niet meer verlaten en ik
ben er zelfs zeer aan gehecht geraakt. Ik woon er – inmiddels met
vrouw en twee kinderen – ben leken-Augustijn, één van de cantors
van de Augustinuskerk en voorzitter van het Ubuntuhuis, een
inloophuis aan de Vleutenseweg, waar mensen werken en welkom zijn die te maken hebben
(gehad) met dakloosheid, armoede en sociaal isolement. Naast mijn saxofoons ben ik erg
verknocht aan mijn racefiets. Ik ga mij als beraadslid inzetten voor activiteiten voor onze
kerk met Augustinus als leidraad.
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Restauratiefonds
Kerkklokken Augustinus
Laat de klokken van de St. Augustinuskerk weer klinken!
Naar verwachting zal rond Kerst 2022 de St. Augustinuskerk heropend worden
na een grondige renovatie van de kerkzaal en bijgebouwen. Na onderzoek blijkt
dat zeker 3 van de 4 prachtige kerkklokken aan een grondige restauratie toe
zijn.
We willen dan ook graag de kerkklokken weer mooi laten klinken zodra de St.
Augustinuskerk heropend. Misschien dat ook het Angelusklokje weer kan
luiden. Daarbij vragen wij uw donatie!
Ons streefbedrag is 10.000 euro. Helpt u mee?

Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27
t.b.v. Restauratiefonds Kerkklokken Augustinus

Uw schenking is belangrijk! We zullen dan ook regelmatig een update geven
over de stand van het Restauratiefonds Kerkklokken Augustinus via onze
nieuwsbrief, via de website van Katholiek Utrecht en onze facebook pagina
(@SintAugustinuskerkUtrecht)

