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Wie zien we hier? Pater Schrama 
bij een indrukwekkende 
hoeveelheid hout. Wordt er een 
Ark gebouwd of een toren naar 
de hemel? We zien het op de 
volgende foto?

Een gebouw. Een garage, of een 
kerk? Gek genoeg zijn dat op het 
Franse platteland de laatste 
openbare plekken die overblijven 
in een dorp. Iedereen heeft een 
monteur nodig voor zijn auto én 
een kerk om te feesten of te 
rouwen.

Nee, het is toch de Augustinus, 
met pater Schrama. Zelfs de vloer 
ligt open: dikke balken. Een 
uitdaging die restauratie. Maar 
het is aangetoond dat niets doen 
achteruitgang betekent. 
Restaureren en ook gebruiken 
van gebouwen is het beste 
behoud. Anders volgt al gauw 
vandalisme en verval. 

Vóór de bouwvak staan alle de 
stellages in de kerk om daarna 
vanaf midden september echt 
met de werkzaamheden te 
kunnen beginnen.

CV

Eucharistieviering zaterdag 7 augustus 2021, 12.00 uur Aloysiuskerk 

Op zaterdag 7 augustus 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 deze keer niet online te volgen. 

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 

 

Augustinusfeest  zaterdag 28 augustus 12.00 – 15.00 uur 

We nodigen u van harte uit voor het Augustinusfeest op zaterdag 28 augustus in de Aloysiuskerk. 
Pastoor Boogers en pater Schrama zullen voorgaan in de viering met koor Cantemus Domino en 
organist Paul van der Woude. Ook is er kindernevendienst! Na de viering is er een feestelijke lunch 
en muzikaal programma samengesteld, een update over de restauratie en ‘artist impression’ van de 
Augustinuskerk. Natuurlijk vragen wij ook uw aandacht voor het Restauratiefonds Klokken 
Augustinus. Ook zetten we graag de “vrijwilliger van het jaar” in het zonnetje!  

Voor deze middag zijn we op zoek naar vrijwilligers die in de ochtend willen helpen met klaarzetten 
van de lunch en willen helpen met opruimen. We horen graag van u! 

Graag vragen wij u van tevoren aan te melden i.v.m. de voorbereiding van de lunch via email: 
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of via telefoon Caspar Becx: 06-49949926 

Update Restauratie St. Augustinuskerk 
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Restauratiefonds Klokken Augustinus 

De tussenstand: 940 EUR 

Wij danken u hartelijk dank voor uw bijdrage! Wilt u ook bijdragen aan 

het Restauratiefonds Klokken Augustinus?  

Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27 

t.b.v. Restauratiefonds Klokken Augustinus  

of scan met uw mobiele telefoon deze QR code:  

 

 

Verslag:  Pro Deo “Augustinus als tijdgenoot” 
Door: Grace  Swart 
 
Zondag 4 juli vond in de Ignatiuszaal van de Aloysiuskerk de tweede Pro Deo bijeenkomst plaats o.d.t. 
“Augustinus als tijdgenoot”. 
 
Doel van de bijeenkomst was om aan de hand van een tekst van Augustinus (Sermo 80, 7-8) 
proberen te ontdekken of wij bij hem antwoord kunnen vinden op vragen die wij ons, mensen van 
nu, in deze moeilijke en onzekere tijden stellen. 
Weliswaar leefde Augustinus een hele tijd geleden (354-430 A.D.) in een andere tijd, maar ook toen 
woedden er oorlogen en waren het onzekere tijden en de vragen die mensen zich in zo’n situatie 
stellen, blijken in alle tijden dezelfde. 
 
Alvorens wij overgingen tot het lezen van de tekst hield Diederik Wienen (theoloog) een uitvoerige 
inleiding over het leven van Augustinus, zijn zoektocht naar zichzelf en naar God. 
 
Na een (te) kort muzikaal intermezzo (Arnoud Heerings en Caspar Becx zongen psalm 2 ‘Quare 
fremuerunt gentes’ met antifoon) las pater Schrama met ons de tekst en gaf uitleg over de inhoud 
ervan, hetgeen zeker niet overbodig was voor wie niet goed bekend is met Augustinus. 
 
De bijeenkomst werd besloten door Caspar Becx die een door hemzelf op muziek gezet citaat van 
Augustinus zong getiteld “Het Huis van mijn ziel” (Belijdenissen I, v, 6). Zijn opmerking dat hij ook 
passages uit de overige hoofdstukken van de Belijdenissen op muziek heeft gezet, doet verlangen om 
meer hiervan te horen. Misschien bij een volgende bijeenkomst van Pro Deo?  
 
Volgende Pro Deo bijeenkomst: Zaterdag 2 oktober om 15.00 uur 
 


