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Augustinusfeest zaterdag 27 augustus
Wij nodigen u van harte uit voor het Augustinusfeest op zaterdag 27
augustus. Start om 12.00 uur met een Eucharistieviering gecelebreerd door pater Schrama
OSA. Medewerking verlenen o.a. organist Wim Does, dirigent Paul van der Woude en koor
Cantemus Domino. Er is een kindernevendienst met begeleider Saskia Verhoeven.
Na de viering is er een lunch, koffie/thee met gebak. Ook is er de uitreiking "vrijwilligers van
het jaar", muzikaal intermezzo van Paul en Caspar, presentatie van het Augustinusberaad en
het vervolg van de Restauratiefilm “St. Augustinuskerk” van Irene Becx.
Graag vragen wij vrijwilligers voor de voorbereiding van de lunch. Kunt u meehelpen? Graag
aanmelden bij Monique: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Update restauratie St. Augustinuskerk
Binnenkort wordt er gestart met de renovatie van de bijgebouwen. Zo wordt de toiletgroep
deels verplaatst ivm installatie van een mindervalidentoilet. De werkkast en pantry zullen
hierdoor vervallen. Dit geeft meer ruimte voor een echte keuken. Alle ruimten krijgen een
nieuw systeemplafond.
In de kerkzaal zijn 14 convectoren geplaatst onder de ramen. In het voorportaal komen
convectoren alsook op de balkons. Deze moesten allen verwijderd worden i.v.m. asbest.
In de Mariakapel zitten in de muren flinke scheuren die zullen worden gerepareerd. De
inbouw van het orgel is naar verwachting in november gereed. In september komt er een
nieuwe planning van de Heeren Bouwmeester en weten we meer over de verwachte
opleveringsdatum van de kerk.

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. Of mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Inventarisatie werkgroepen
Met de heropening van de Augustinus in zicht en als de vieringen op de zondagen weer
mogelijk zijn, hier een selectie van de werkgroepen: Acolieten -Collectanten Welkomstgroep - Koffiegroep - Kerkversiering – Schoonmaakgroep.
Bent u nog steeds inzetbaar? Of bent u nieuw en wilt u graag meehelpen? Wij horen graag
van u! Mail naar Augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of bel naar Monique 06-28415619.

Klokkenfonds St. Augustinuskerk
Wat een pracht bedrag hebben we al bij elkaar!
Huidige stand: 7014,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
Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
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Zangkoor Cantemus Domino zoekt koorleden
Ons repertoire: Latijnse missen van o.a. Mozart Bruckner, Strategier en mooie stukken van
Fauré, Brahms, enzovoort. Onze prachtige waterstaatskerk is momenteel in restauratie en
zal naar verwachting eind 2022 weer in gebruik genomen worden. We zingen voorlopig 2x
per maand in de Rafaëlkerk respectievelijk de Aloysiuskerk. We hopen dat we bij de opening
van onze bijzondere kerk een mooie uitvoering kunnen geven met een groot koor bij een
prachtig gerestaureerd orgel! Kun je zingen, dan ben je van harte welkom op dinsdagavond
van 19.45 uur tot 22.00 uur op de repetitie bij de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht
Loop gerust binnen en doe eens mee! Contactgegevens:
ellievo@hotmail .com
Ellie van Oosterhout, secretaris

Martinus Parochiedag 18 september
Op zondag 18 september om 10.30 uur vindt de Martinus Parochiedag plaats in de
Rafaëlkerk. ‘s Middag zijn er workshops gepland, o.a. een Pro Deo met pater Schrama. Alle
vieringen in de andere kerken zijn geannuleerd, behalve in de St. Catharinakerk. De viering
van de Augustinus gemeenschap op zaterdag 17 september in de Aloysius gaat wèl door.
Uitnodiging om mee te zingen in het koor van vrijwilligers tijdens de eucharistieviering van
de parochiedag 18 september 2022: eenieder die wil meezingen op 18 september
(parochianen of leden van een koor uit de diverse locaties) is welkom op de repetities op
dinsdag 6 en dinsdag 13 september vanaf 19.45 u. Repetities vinden plaats in de Rafaelkerk.
(Lichtenbergdreef 4). Aanmelden kan via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Pro Deo
Pro Deo is de naam van een maandelijkse serie bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de
Augustinuskerk. De bijeenkomst van de maand september vindt dit keer niet zoals
gebruikelijk plaats in de Aloysiuskerk op 17 september, maar een dag later op de
Martinusdag in de Rafaelkerk.
Pater Martijn Schrama denkt met ons samen na over duurzaamheid. We laten ons inspireren
door muziek, én door een paar teksten van Sint Augustinus, een
eeuwgenoot van Sint Martinus.
Daarnaast is er aandacht voor de vraag of je duurzaamheid ook mag
toepassen op een groep, op een gemeenschap, zoals de samenleving.
Is al onze zorg voor milieu en klimaat in feite ook geen zorg en
aandacht voor onszelf als gemeenschap van mensen?
Passende muziek bij dit thema wordt gezocht en uitgevoerd door
Arnoud Heerings en Caspar Becx.
De dag begint om 10.30 met een Eucharistieviering en de workshops,
waaronder Pro Deo, vinden plaats van 14.00 tot 15.00 uur.

Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

