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Eucharistieviering 2 oktober, 12.00 uur Aloysiuskerk 

Op zaterdag 2 oktober om 12.00 uur, vindt de 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 en is het noteren van uw gegevens niet meer verplicht. Wel wijst het 

RIVM erop dat afstand houden de kans op een corona infectie aanzienlijk vermindert.  

Bezoek ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCzdVDbbNDnpcrXQWMSZWP6Q 
 
Ook de preken van pater Schrama blijven te beluisteren: 
https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken 

 

Eucharistieviering vanaf 16 oktober elke zaterdag in de Aloysiuskerk 

Vanaf 16 oktober zullen de vieringen van de Augustinus gemeenschap worden uitgebreid naar elke 
zaterdag van de maand. De vieringen zijn als vanouds om 12.00 uur. De streaming van de viering zal 
de 1e zaterdag van de maand worden voortgezet (met uitzondering van zaterdag 6 november). 
 
Op zaterdag 16 oktober in de Aloysiuskerk, gecelebreerd door pastoor Boogers met p.Martijn 
Schrama als concelebrant, ontvangen Rick Westerhoff, Jerry Kuo en David Cloetingh het sacrament 
van het Doopsel en Vormsel en ontvangen Ada den Balvert, Direlse Boon en Gerrita Hermeler-Vahl 
het sacrament van het Vormsel.  

 

Pro Deo “Wij zijn de tijden”, zaterdag 2 oktober 15.00 uur Aloysiuskerk 

Op zaterdag 2 oktober van 15.00 tot 16.30 vindt in de Aloysiuskerk wederom een Pro 
Deo bijeenkomst plaats. De opzet is telkens dat een aan de kerkvader Augustinus 
gelieerd thema wordt belicht, waaromheen passende muziek ten gehore wordt 
gebracht. Dit keer is als spreker uitgenodigd Hans Alderliesten (1987), 
adviseur/onderzoeker maatschappelijke vraagstukken bij kennisinstituut Movisie. 
Recent publiceerde Alderliesten het boek ‘Augustinus voor mensen van nu’ 
(KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht). 

Thema: 'Wij zijn de tijden'. Wat hebben we in 2021 aan Augustinus, een kerkvader uit lang vervlogen 
tijden? Volgens Hans Alderliesten is het antwoord: veel. Augustinus leefde op een breukvlak van 
tijdperken. In het Romeinse Rijk was voor de instorting sprake van decadentie, verval en verwarring. 
Er waren spanningen aan de grenzen en er dreigde een voedseltekort door het veranderende 
klimaat. Populisten stonden op en beloofden gouden bergen. De overheid bleek niet altijd 
betrouwbaar. De waarheid stond onder druk, fake news was er toen ook al. Is het anno 2021 in 
Europa anders? 

Een lezing waarin Augustinus’ actualiteit naar voren komt: hoe weet je waar je wel en geen aandacht 
aan moet besteden? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Wanneer is iets ‘waar’? Hoe ziet een goede 
vriendschap eruit? Hoe ga je goed met je tijd om? 

Muziek: Caspar Becx & Arnoud Heerings. 

https://www.youtube.com/channel/UCzdVDbbNDnpcrXQWMSZWP6Q
https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken
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Gezinsviering zaterdag 30 oktober 16.00 uur St. Aloysiuskerk 

Gezinsviering met aansluitend een maaltijd. Graag van tevoren aanmelden in verband met de 
voorbereiding van de pannenkoeken! 
Pastoor Boogers is de voorganger en organist Paul van der Woude zorgt weer voor de muzikale 
ondersteuning. Het thema van de vorige viering was ‘op reis’. Wat zal het deze keer zijn? Wie weet 
wel iets met Halloween! Aanmelden: jong@katholiekutrecht.nl 

Hoe staat het met de restauratie van de Augustinus? 

Die vraag is al ontelbaar vaak gesteld. Na de goedkeuring tot restaureren kwam vorige maand de 
blauwdruk “hoe het kan worden”. Nu is het verder wachten, er wordt gewerkt. Streefdatum voor 
heropenen is nog steeds eind 2022. Er zijn al parochianen die het niet meer mochten meemaken… 
Begrijpelijk dat mensen ongeduldig worden. 

Augustinus heeft trouwens vaker over Tijd geschreven. Het bekende Goede Tijden, Slechte Tijden 
(GTST) of liever Goede Tijden, Moeilijke Tijden (GTMT). Eigenlijk bestaat alleen het Heden: het 
Verleden is geweest en de Toekomst is er nog niet. Geldt ook voor ons persoonlijk. (Pater Schrama 
kan dit -vrees ik- veel beter uitleggen…). 

Belangrijker nog dan de toekomst van het gebouw, is dan misschien toch die blauwdruk 
Augustinuskerk: Zin in de stad, met aanzetten tot vieren (Eucharistie), leren, muziek maken, 
luisteren, helpen en missionair actief zijn in een wereld die soms alleen nog lijkt te bestaan uit 
vermaak, reclame en heel veel beelden. Alleen om ons tot goede consumenten te maken. 

Door: Charles Vrencken 

Nieuws bisdom Coronamaatregelen vanaf 25 september 2021 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek 
los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. 
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling ging in op zaterdag 25 
september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het 
kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen 
wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. 

Vaccineren Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet 
gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere 
gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar 
wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van 
liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.” 

Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op 
voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. 
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Save the date! Parochiedag Martinusfeest zondag 7 november in de 

Rafaëlkerk 

Als Augustinus gemeenschap zullen wij ook ons steentje bijdragen door het helpen bij de organisatie 

van het Martinusfeest. Tijdens de viering zal er kindernevendienst zijn. Ook bent u welkom aan te 

sluiten bij het gelegenheidskoor (mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht. nl). We gaan een 

Pro Deo activiteit organiseren en een gezinsactiviteit in de middag.  

Oproep vrijwilligers Aktie Kerkbalans 

De Aktie Kerkbalans komt er weer aan, we zoeken vrijwilligers die bij dit project willen helpen. Dit 
betekent concreet teksten schrijven voor de flyer en de brief van de Augustinuskerk, adressen 
organiseren bij het secretariaat en natuurlijk het aloude brieven in de envelop doen!  
Email naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of bel naar Monique: 06-28415619 

 

Oproep versterking team gezinsactiviteiten 

Voor ons jeugdteam zoeken we versterking! Lijkt het je leuk een keer mee te helpen met de 
Kliederkerk of een kindernevendienst te begeleiden en/of mee te denken? Of schrijf je liever 
berichtjes voor de website en Tussentijds en help je mee om nieuwe activiteiten voor kinderen en 
gezinnen te bedenken en organiseren? Er is genoeg te doen! Onderling verdelen we de taken en 
meestal organiseren we de activiteiten in duo’s. Heb je interesse, neem dan contact met ons op: 
jong@katholiekutrecht.nl  
Arjan, Monique, Renske en Saskia  

 

Restauratiefonds Klokken Augustinus 

De tussenstand: 1180 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:  
 

 
 
 
Vragen of opmerkingen? Email naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
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