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Restauratie en verhuizing 
Enkele weken geleden zijn student-verhuizers en 
vrijwilligers bezig geweest materialen over te brengen uit 
de verschillende zalen naast de kerk naar een centraal 
depot. Dat was een flinke klus. Vier vrachtwagentjes vol, 
maar toen waren ze er nóg niet. Indrukwekkend wat er in 
de loop van de jaren bewaard is. Een enorm aantal 
stoelen en tafels van verschillende generaties. Maar ook 
zag ik kunstbloemen, een friteuse, een diaprojector, 
zetels, veel kunst, een missiekalender uit 2006, een os 

(foto). De Kringloop zou jaloers zijn.  Nu kunnen de bijgebouwen onder handen 
genomen worden.  
De kerk zelf vordert gestaag, de stellages zijn al (deels) afgebroken. Toch is het te 
vroeg om te constateren dat we er zijn. In september moet duidelijk worden (ook 
in verband met koorrepetities) of het gaat lukken voor de Kerst… 
Charles Vrencken 
 
Pro Deo: Augustinus en de Heilige Geest 
 
Op zaterdag 18 juni vindt in de kapel van de 
Aloysiuskerk wederom een Pro Deo bijeenkomst 
plaats. Pater Schrama laat Augustinus aan het woord 
over de Heilige Geest en zal ook spreken over 
Augustinus’ beleving van de Heilige Geest.  
 
Passende muziek bij dit thema wordt gezocht en 
uitgevoerd door Arnoud Heerings en Caspar Becx. Zij 
dragen er ook zorg voor dat het publiek mee kan zingen. Aanvang 13.30, 
Verwachte eindtijd: 15.00  
 
Deze aflevering van Pro Deo is onderdeel van een tweeluik; in verband met de  
zomervakantie zal Deel 2 plaatsvinden op zaterdag 17 september.  
 
Gezinsviering zondag 3 juli – Aloysiuskerk 16.00 uur 
 
We gaan samen met pastoor Boogers met de kinderen op reis door de kerk! We 
nodigen jullie van harte uit voor de Gezinsviering met muzikale begeleiding van 
organist Paul van der Woude en zang door Saskia Verhoeven. Iedereen is van 
harte welkom en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
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Zet alvast in uw agenda: Augustinusfeest zaterdag 27 augustus, Aloysiuskerk 

Uitbreiding kosterteam   

Het team van kosters zoekt uitbreiding! Ook met de heropening van de St. 

Augustinuskerk in het vooruitzicht, zijn we op zoek naar extra kosters. Kosters zijn 

onmisbaar bij de voorbereiding van o.a. de vieringen. Heeft u interesse? Spreek 

Lien, Charles of Martien aan en loop een keer mee. 

Koffie en Thee  

We willen graag elke 3e zaterdag van de maand gelegenheid bieden voor koffie 

en thee achter in de kerk. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die dit op zich 

willen nemen voor de komende periode. Stuur uw email naar: 

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of bel met Monique: 0628415619 

Update Restauratiefonds Klokken Augustinus  

Tussenstand: EUR 6024,-   

Wat een pracht bedrag hebben we al bij elkaar! Helpt u mee om ons 

doel van 10.000 euro te bereiken?  

Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27  
t.b.v. Restauratiefonds Klokken Augustinus  
 
Concert - Sola Musica – 25 juni, 20.15 uur 
Vocaal Ensemble Sola Musica, studentenkoor uit Utrecht, gericht op instuderen 
en uitvoeren van klassieke religieuze koormuziek en samen zingen en 
ontwikkelen, geven op 25 juni een concert in de Nicolaïkerk te Utrecht. Voor meer 
informatie: http://solamusica.nl/concerten/ 
 

Minisymposium - Rust vinden in God: Augustinus voor nu - 

Met sprekers Hanneke Schaap en Paul van Geest.  

Woensdag 6 juli, 19.30 uur, Oud-Katholieke Kerk Gouda  

 

Voor meer informatie: 

https://www.augustinus.nl/pathtoimg.php?id=1360&image=symposium_gouda_rust_vinden_i

n_god_augustinus.pdf 
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