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Update restauratie St. Augustinuskerk
Op 10 mei is het bovenste deel van de muren opgeleverd en hangt ook de kroonluchter. Het
ziet er prachtig uit!
Inmiddels wordt ook het orgel opgebouwd. Als de Mariakapel leeg is, zal deze ook worden
gerenoveerd.
Het fresco boven het priesterkoor van Harry Sterk is ook gereed. Nu wordt op het
priesterkoor een kleurenonderzoek verricht. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, wordt
met het bestuur en de gemeente afgestemd. De rozet boven het priesterkoor is echt
prachtig. Het bladgoud maakt dat het goed uitkomt.
Er is helaas uitloop ontstaan, de planning wordt zo mogelijk voor de bouwvak (18 juli t/m 19
augustus) aangepast waarbij men nog steeds de hoop heeft dat de kerk voor de Kerst kan
worden opgeleverd en in gebruik genomen kan worden. De bijgebouwen zullen dan nog niet
gereed zijn, naar verwachting wordt dit rondom februari.
Verhuizen, Verhuizen, Verhuizen!
Afgelopen week en aankomende weken worden alle ruimten leeggehaald en opgeslagen in
de verschillende locaties. Dit is nodig zodat alle ruimten kunnen worden vernieuwd en niets
zal worden beschadigd door de werkzaamheden. Aankomende tijd (van 23 mei t/m 1 juni)
zijn er nog vrijwilligers nodig om te helpen met inpakken. Helpt u een handje mee? Meld u
aan bij Johan: 06-83391586 of via email: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
Koffie en Thee
Vanaf mei zal er na de viering elke 3e zaterdag van de maand gelegenheid zijn voor koffie en
thee. Vooralsnog zal dit plaatsvinden achterin de kerk. Wilt u ook een handje helpen? Laat
het ons graag weten!
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.
SAVE THE DATE: AUGUSTINUSFEEST ZATERDAG 27 AUGUSTUS (ALOYSIUSKERK)
Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
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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.
Verslag Eerste Heilige Communie
Op 24 april hebben diverse kinderen uit Utrecht hun eerste heilige communie gedaan. In drie
kerken waren drie feestelijke vieringen! Wat fijn dat dit na Corona weer kon. Alle kinderen
en hun ouders van harte proficiat met deze belangrijke en mooie stap in de
geloofsontwikkeling. In het volgende nummer van Martinus+ staat een fotoreportage van de
communies.
Daarnaast waren ook nog de andere feestelijkheden rondom Pasen met onder andere het
versieren van de palmpasenstokken! Veel kinderen hebben enthousiast meegedaan met het
versieren van de stok. Vanuit de gemeenschappen zijn deze vervolgens aangeboden aan de
bewoners van een verzorgingstehuis in Utrecht.
En wat gaat de tijd snel! Het schooljaar is alweer bijna voorbij. Tijd voor de laatste
activiteiten voor kinderen en gezinnen voor de zomervakantie. En dat zijn: kliederkerk en de
gezinsviering. Het eerste is een nieuw concept om op een creatieve wijze met de bijbel en
het geloof bezig te zijn. De gezinsviering is inmiddels bekend en hier gaan we na de
zomervakantie in ieder geval mee door. Graag tot ziens bij een van deze bijeenkomsten of
gewoon op zaterdag/zondagen in de kerk!
Kliederkerk 11 juni, 12 uur aan de Oudegracht 69 (kelder aan de werf St. Augustinuskerk)
Welkom gezinnen op zaterdagmiddag 11 juni om 12.00 bij de Kliederkerk!
Op een speelse manier gaan we ons verdiepen in de Bijbel. We starten
met een gezamenlijke lunch in de werfkelder van de Augustinuskerk
(Oude Gracht 69) en op het menu staan pannenkoeken.
Daarna lezen we een bijbelverhaal, vervolgens is er een creatieve
activiteit die hierop aansluit.
Opgeven kan via jong@katholiekutrecht.nl
Voor informatie kun je contact opnemen met Renske (06-34310745)
Zondag 3 juli om 16 uur gezinsviering, St. Aloysiuskerk
Vorig jaar zijn we vlak voor de zomervakantie samen met pastoor
Boogers onder muzikale begeleiding van Paul van der Woude samen met de kinderen op reis
gegaan door de kerk. Wat zal het thema dit keer zijn? Weer iets met reizen? En gaan we de
grote klok ook luiden? Alle ouders, grootouders, kinderen en hun vriendjes zijn weer van
harte welkom bij deze viering!
Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

