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Goede Week 

In de Goede Week sluiten wij ons aan bij de kerken in de parochie. Pater Schrama bidt de 

Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de Catharina, Paaszondag celebreert hij om 

10.30 uur in de Catharina.  Geen Augustinusviering op zaterdag 16 april en Paasmaandag! 

Zaterdag 23 april is weer de Augustinusviering in de Aloysius om 12.00 uur. 

Palmpasen 
Palmpasen werd met de kinderen gevierd in de Pauluskerk. Het kinderkoor zong.  
 
Update Restauratie St. Augustinuskerk 
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 23 april voor de première van de korte film van Irene 
Becx met als onderwerp de restauratie van de St. Augustinuskerk.  
Irene heeft de afgelopen maanden regelmatig de restauratiewerkzaamheden in de St. 
Augustinuskerk gefilmd. Het doel is om de bezigheden en veranderingen in onze kerk 
dichterbij te brengen en de weg naar de heropening te promoten. Dit eerste deel van de 
uiteindelijke drieluik zal zaterdag 23 april om 12.45 uur worden tentoongesteld in de 
Aloysiuskerk, aan het einde van onze viering.  
 
Ook zal Irene een korte  presentatie geven over haar ervaringen tijdens de restauratie. Er zal 
gelegenheid zijn voor koffie en thee. 
I.v.m. de communieviering om 14.00 uur, zullen wij uiterlijk 13.30 uur afronden. 
We hopen natuurlijk op veel belangstelling! 
 
Koffie en Thee 
Vanaf april zal er na de viering elke 3e zaterdag van de maand gelegenheid zijn voor koffie en 
thee. Vooralsnog zal dit achterin de kerk plaatsvinden, totdat de koffiezaal van de Aloysius 
weer toegankelijk zal zijn. Wilt u ook een handje helpen? Laat het ons graag weten! 
 
Uitbreiding team hulpkosters 
Het team van hulpkosters zoekt uitbreiding! Ook met de heropening van de St. 
Augustinuskerk in het vooruitzicht, zijn we op zoek naar extra hulpkosters. Hulpkosters zijn 
onmisbaar bij de voorbereiding van o.a. de vieringen. Heeft u interesse? Spreek Lien, Charles 
of Martien aan en loop een keer mee. 
 
Eerste heilige communie 
Op zaterdag 23 en zondag 24 april aanstaande wordt in Utrecht de Eerste Heilige Communie 
weer uitgereikt. Vanuit onze gemeenschap bereiden momenteel drie kinderen zich voor op 
deze belangrijke gebeurtenis. Dat zijn Nathan, Ferdinand en Lucas. De feestelijke viering is 
voor Nathan en zijn familie op zaterdag 23 april om 14.00 uur in de St. Aloysiuskerk. 
Ferdinand en Lucas ontvangen de communie voor het eerst in de St. Pauluskerk op zondag 
24 april om 11.30 uur. Van harte welkom om een van deze feestelijke vieringen bij te wonen; 
in de kerk of online! Voor meer informatie zie Martinus+ of op de website van katholiek 
Utrecht. 
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Gezinsvieringen/activiteiten 
Vanwege het drukke programma van de communievoorbereiding en de 
aankomende meivakantie zullen er pas later in het voorjaar weer speciale activiteiten voor 
de gezinnen zijn. In de volgende nieuwsbrief volgt hier meer informatie over. Vast een tipje 
van de sluiter van wat te wachten staat: gezinsviering (uiteraard) en een rondje om de kerk 
(sponsorloop om geld in te zamelen voor de restauratie van de kerkklokken).  
 

Pro Deo  

Op zaterdag 21 mei staat in de serie Pro Deo de moeder van Augustinus centraal, de Heilige 

Monica. Zr. Monica Raassen crss, Kanunnikes van het H. Graf en Pastoraal werkster, wil 

graag wat over haar naamgeefster vertellen en ook hoe zij haar leven kleurt.  

Het motto van de middag is: Zonder Monica geen Augustinus. Heel veel weten we niet van 
haar want zelf schreef ze niets op, maar door Augustinus weten we wel dat ze een 
belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven. Wat weten we wel over haar?  
Kan zij ons tot voorbeeld strekken in deze tijd? Hoe kleurt het verhaal van Monica de rol van 
vrouwen in de kerk? En misschien komen er nog meer vragen naar boven.  
 
De (interactieve) presentatie wordt die middag met enkele toepasselijke gezangen begeleid 
door de Utrechtse Vrouwenschola o.l.v. dirigent Arnoud Heerings.  
Zoals gebruikelijk vindt het geheel plaats van 13.30 tot (om en nabij) 15.00 in  
de kapel van de St. Aloysiuskerk te Utrecht.  
 
Restauratiefonds Klokken Augustinus 
We zijn al weer aardig op weg naar een mooi bedrag voor het klokkenfonds. Wilt u nog een 
beetje bijdragen?  
Stand tot nu toe: 3631,90 
 
Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27 
t.b.v. Restauratiefonds Klokken Augustinus 
 
 

 
 
Namens het Augustinusberaad wensen wij u een Zalig Pasen! 
 
 


