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Update restauratie St. Augustinuskerk
Binnenkort wordt het gewelf opgeleverd en zal de bovenste verdieping van de steiger verdwijnen.
Hierna volgt de restauratie van de ornamenten en beelden aan de zijkanten van de kerk. Al het glas
in lood boven het altaar is gerenoveerd en teruggeplaatst. Met speciale verlichting zal het glas in
lood ook beter uitgelicht gaan worden.
Er is een proefopstelling van het licht gemaakt. Het is zacht strijklicht waarmee de ornamenten een
schaduwwerking krijgen en daarmee zie je accenten. Dat is de reden dat er niet met goudaccenten in
het gewelf is gewerkt. De orgelkas is geschilderd en de engeltjes hebben wel accenten met goudverf.
Er komt een ringleiding in de kerk voor slechthorenden en WIFI waarmee vanaf 1 punt ook vieringen
kunnen worden gestreamd. In de kerk komt onder de banken vloerverwarming; in het voorportaal
radiatoren.
De steiger zal in week 14 deels worden verwijderd alleen op het priesterkoor, alwaar o.a. de beelden
moeten worden gerenoveerd alsook bij het orgel zal een deel van de steiger blijven staan. Beoogd is
dat in week 20 de steigers helemaal kunnen worden afgebroken. De grote kroonluchter zal met
elektrisch licht worden uitgerust waarmee zowel naar boven als beneden licht worden verspreid.

Kijkdagen St. Augustinuskerk goed bezocht
Meer dan 100 parochianen hebben de speciale kijkuurtjes in de St. Augustineskerk bezocht. Het
enthousiasme van de parochianen en wijkgenoten was zeer aanstekelijk. Ook werd er af en toe een
traantje gelaten, voor velen komt de heropening nu eindelijk echt dichterbij.
“Ik hoorde bij de eerste groep die een blik mocht werpen in de in verbouwing zijnde Augustinus. Dat
was op 11 februari. In die groep o.a. ook pater Schrama en pastor Swijnenberg. Bij binnenkomst via
de voorkant aan de Oude Gracht was er aanvankelijk teleurstelling. We zagen alleen stellages: géén
muren, géén plafond. Echter, in kleine groepjes mochten we via een bouwlift bovenop de stellage
kijken. Daar wachtte ons de Hemel. Zo moet het later ook gaan, door het zuur naar het zoet. Boven
onze hoofden en naast ons: engeltjes, weelderige lianen en tropische vruchten. Ze zijn in reliëf
aangebracht, met een mal. Alles in crèmewit, maar door het reliëf zie je schaduwen in licht en donker.
Aan de voorzijde de schildering met God de Vader, zwevend over de wateren. Aan de achterzijde de
orgelkast, in een ander kleurtje. Na een half uurtje via een aantal ijzeren trappen naar beneden,
beetje moeizaam. De muren waren nog vochtig. Hier moet toch nog een en ander gebeuren. Het
wordt weer wat! Beneden een antiek postvakje: “nieuwe parochianen”. Daar gaan we aan
werken”.CV

Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
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Inventarisatie voor hulp Oekraïne
Op 11 maart jl. heeft een vertegenwoordiging van het bestuur gesproken met afgevaardigden van de
beraden over de vraag wat wij kunnen doen in het kader van de vluchtelingencrisis wegens de oorlog
in Oekraïne. De vertegenwoordiger van de Oekraïense gemeenschap, die haar vieringen houdt in de
Aloysiuskerk, gaf aan dat er al veel spullen binnenkomen.
Duidelijk werd dat het absoluut de voorkeur verdient om aan te sluiten bij initiatieven die er reeds
zijn, in de eerste plaats vanuit de landelijke en gemeentelijke overheden, vluchtelingenwerk, maar
ook bij de actie van de diaconie van de protestante kerken in Utrecht. Met name kunnen de
Katholieke kerken in Utrecht een bijdrage leveren door locaties beschikbaar te stellen voor
dagbesteding, en door vrijwilligers in te zetten.
De vluchtelingen die in de eerste dagen worden opgevangen in onder andere de Jaarbeurs, zullen
zeker behoefte hebben aan een kleinschaliger setting voor overdag, waarbij ze ook de gelegenheid
wordt geboden wegwijs te worden in het Nederlands systeem (invullen van formulieren,
zorgverzekering regelen, bankzaken regelen et cetera).
Graag vernemen wij van u:
1. Bent u beschikbaar als vrijwilliger voor enkele dagdelen om de dagopvang in één van de kerken
van onze parochie?
2. Bent u beschikbaar om te helpen bij het invullen van formulieren en dergelijke?
3. Of bent u beschikbaar om tijdens de uren van de dagopvang te wandelen, vervoer te organiseren
(van en naar de opvanglocatie, naar instanties et cetera)
Meld u aan via email: secretariaat@katholiekutrecht.nl of augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Zaterdag 16 april geen viering
I.v.m. Stille Zaterdag zal er op 16 april geen viering plaatsvinden. Helaas zal er vanuit de
gemeenschap ook geen extra viering georganiseerd worden met Pasen. We sluiten ons aan bij de
andere vieringen in de parochie. Meer informatie kunt u vanaf april bekijken:
https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/

JD – Jongerenweekend “Sta op en kom in beweging”.
Het Bisdom organiseert dit jaar een WJD@Home editie. Deze vindt plaats op Ameland van 29 april
t/m 1 mei met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Er is ruimte voor
ontmoetingen en ontspanning, voor workshops, discussie in een college tour en tijd om samen na te
denken over wat het katholieke geloof betekent voor je leven. Een van de bisschoppen geeft de WJDcatechese.
Tijdens de WJD@Home wordt het thema “Sta op en kom in beweging” uitgewerkt: opstaan voor je
geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.
Inschrijven voor 15 april: wjd.jongkatholiek.nl
Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

