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Start van de Advent 

De tijd van de Advent is weer aangebroken. We kijken terug op een jaar vol met ups en downs in tijd 

van Corona.   

En daar was dan toch de start van de renovatie van de St. Augustinuskerk! Niet alleen is de kerk 

volgebouwd met steigerwerk, maar er is aangevangen met de restauratiewerkzaamheden. Het 

vastschroeven van het gewelf en de ornamenten is van start gegaan èn is op schema. Er is 

aangevangen met de orgelopbouw om deze te verstevigen. Verder is er inspectie gedaan van alle 

scheuren en achter al die lagen plamuur blijken helaas toch nog wat extra verrassingen tevoorschijn 

te komen. Zo ook de glas-in-lood ramen, deze zullen na inspectie ook moeten worden gerenoveerd. 

En dan ook nog de luidklokken niet te vergeten. De lijst lijkt soms eindeloos, maar de heropening met 

Kerst 2022 staat op het vizier. Een kerstwonder wellicht? In ieder geval een prachtige stip op te 

horizon en die wensen wij iedereen toe! 

Het Augustinusberaad wenst u een goede Advent en een zalig Kerstfeest.   

Een impressie van de werkzaamheden betreft de orgel ombouw (met dank aan onze kerkmeester 

Johan): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstevigen orgelvloer     De opbouw van de onderbouw van het orgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gewelf en close-up van het vastschroeven van het gewelf en de ornamenten. 
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Zaterdagviering Augustinusgemeenschap 

Elke zaterdag om 12.00 uur vindt de Eucharistieviering voor de Augustinus gemeenschap plaats in de 

Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de 

muzikale begeleiding samen met onze cantoren.  

Ook de preken van pater Schrama blijven te beluisteren: 
https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken 

 

Pro Deo “Augustinus en de Advent”, zaterdag 11 december om 15.00 uur Aloysiuskerk 

Zaterdag 11 december vindt in de Kapel van de Aloysiuskerk wederom een Pro Deo bijeenkomst 

plaats. Rondom het thema ‘Augustinus en de Advent’ gaan we dit keer uit van de muziek; we zingen 

(samen) het gregoriaanse introïtusgezang: ‘Rorate caeli desuper’. Pater Schrama zal deze tekst in het 

licht van Augustinus zetten en de muzikale leiding is in handen van Arnoud Heerings en Caspar Becx. 

Viering 2e Kerstdag 

Op zondag 26 december is een 2e Kerstdagviering georganiseerd door de Augustinusgemeenschap, 
om 10.30 uur in de Aloysiuskerk. Voorganger: pater Schrama OSA, organist Paul van der Woude en 
koor Cantemus Domino. 
 
Wilt u helpen met de Kerstdecoratie in de kerk? Geef u dan op bij onze hulpkosters of bij koster 
Frans.  

 
Aktie Kerkbalans 2022 

We zijn midden in de voorbereidingen van Aktie Kerkbalans. De inkomsten geven helaas nog altijd 

geen rooskleurig beeld, dus vandaar dat wij dit keer graag alle parochianen willen bereiken met onze 

brief. Om kosten te besparen, willen we zo veel mogelijk zelf de brieven langsbrengen. Bent u in de 

gelegenheid in uw eigen postcodegebied de brieven te bezorgen? Dan kunt u zich opgeven via: 

Augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of via telefoon 06-28415619 (Monique) 

Initiatief: Eet mee 

Eet Mee brengt al ruim 12 jaar mensen samen aan tafel voor een goed gesprek en nieuwe 

ontmoetingen tijdens etentjes thuis of via video-verbinding. Met Kerst is dat extra speciaal. Eet 

Mee houdt o.a. rekening met speciale eetwensen en (rolstoel)toegankelijkheid van de eetadressen. 

Vanzelfsprekend volgen zij de geldende coronamaatregelen. Meld u aan: www.eetmee.nl 

Restauratiefonds Klokken Augustinus 

De tussenstand: 1230 EUR 

Wilt u ook bijdragen aan het Restauratiefonds Klokken Augustinus?  
 
Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27 
t.b.v. Restauratiefonds Klokken Augustinus 
 
 
 
 
 
Vragen of opmerkingen? Email naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
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