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Uitstel oplevering St. Augustinuskerk 
Na de laatste bouwvergadering zijn we geïnformeerd dat de heropeningsdatum van Kerst 
niet gehaald gaat worden. Helaas is er veel vertraging met verschillende bouwmaterialen 
zoals elementen voor de verwarming, materialen voor het priesterkoor, etc. Sommige 
materialen hebben 20 weken vertraging. Helaas is dan ook besloten dat de oplevering van 
de kerk pas vanaf 2e kwartaal zal kunnen plaatsvinden. Wanneer dat precies zal zijn, is nog 
niet duidelijk. Ondertussen mogen we als gemeenschap in de Aloysiuskerk blijven vieren, 
activiteiten plannen en natuurlijk voorbereiden op de heropening.  
 
Klokkenfonds:  Doel bereikt!  
Graag melden we het heugelijke nieuws dat dankzij uw bijdrage het Klokkenfonds het doel 
van 10.000 euro heeft bereikt!  
Met uw bijdrage wordt door Daelmans Klokken & Uurwerken het volgende gerealiseerd:  

• Vier nieuwe luidmotoren 
• Nieuwe moederklok 
• Nieuw Angelus slagwerk 
• Nieuwe relaiskast 
• Vier nieuwe smeedstalen klepels voor de luidklokken Augustinus, Monica, Josef en 

Maria 

Wij danken u hartelijk voor uw steun en bijdrage. We kijken uit naar het moment van luiden! 
 
Energiebesparing 
Om de energiekosten te beperken heeft het bestuur besloten de kerken maximaal tot 10-11 
graden Celsius te verwarmen. De orgels hebben een constante temperatuur nodig. Graag 
vragen wij u de komende tijd voldoende warm te kleden.  
 
Vervolg Restauratiefilm St. Augustinuskerk 
Tijdens het Augustinusfeest werd het 2e deel van de Restauratiefilm St. Augustinuskerk 
getoond. Filmmaker Irene Becx heeft wederom de afgelopen periode de restauratie gevolgd 
met haar camera. Mede door de interviews met Pater Martijn Schrama o.s.a., organist Paul 
van der Woude en restaurateur en kleuronderzoeker Claudia Junge-Dijkman krijgen we een 
beter beeld van deze "wonderlijke" restauratie. Via deze link kunt u de film bekijken: 
https://youtu.be/LuRe1kJDIyM 
 
Digitale collecte en giften met QR code 

Vanaf heden is het mogelijk ook digitaal een collecte over te 
maken naar Augustinuskerk. Dit werkt met een QR code. 
Natuurlijk blijft contante collecte en giften ook mogelijk. U vindt 
de QR code binnenkort op het liturgieblaadje van de viering. De 
QR code werkt als volgt: 
Open de camera app op uw telefoon. Scan de QR code met de 
camera, de Tikkie pagina opent automatisch. U kunt uw gift 
intoetsen en via digitaal bankieren overmaken naar de 
Augustinuskerk.  

https://youtu.be/LuRe1kJDIyM
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Sint Augustinusfeest  
Op 27 augustus vierde de Augustinusgemeenschap haar jaarlijkse Augustinusfeest  
in de Aloysiuskerk. Dat startte met een Eucharistieviering met celebrant Pater Schrama en 
Diaken den Hartog. De muzikale aankleding werd verzorgd door organist Wim Does en het 
Augustinuskoor Cantemus Domino onder de zeer bezielende leiding van Paul van der 
Woude. De kerk zat goed vol: dat viel op. Na de eucharistieviering werd koffie en gebak en 
een lunch aangeboden. Verder op het programma stond het in het zonnetje zetten van de 
vrijwilligers van het jaar: Mariëlle, Grace en Johan. De Augustinus kan ze niet missen. Dit jaar 
alleen al vanwege het verhuizen van spullen en archiveren.  
Daarna volgde een muzikaal intermezzo door Caspar Becx en Paul van der Woude. Zeer 
verdienstelijk en leuk. Vervolgens keken we naar de tweede film van Irene Becx over de 
vorderingen van de restauratie. Henk Kanters informeerde ons over de 
heropeningactiviteiten van de Augustinus en Monique Kanawi over het opstarten van 

nieuwe werkgroepen. Beiden konden niet 
vermoeden dat de heropening opnieuw zou 
worden uitgesteld, tot na Pasen 2023 
vanwege een tekort aan bouwmaterialen! 
Dat hoorden zij pas in september... Wij 
kunnen dus nog even niet “schuilen in het 
huis dat aan hem is toegewijd”, wij delen zijn 
“vurig ongeduld”, maar “de liefde heeft ons 
toch aaneengesmeed” (uit het 
Augustinuslied).  
Charles Vrencken 

 
Caspar op bezoek bij de Augustijnen in Eindhoven 
Caspar was namens het Augustinusberaad te gast bij de 

paters Augustijnen op Gagelbosch te Eindhoven. Daar 

mocht hij het plan presenteren van "Eettafel Tinus", 

een maaltijdservice voor mensen met een lege 

portemonnee. De maaltijdservice zal vanuit de 

koffiezaal opereren, ongeveer 2-3 middagen in de week 

in samenwerking met vrijwilligers. Verschillende 

fondsen hebben toegezegd een bijdrage te leveren 

voor bijvoorbeeld de nieuwe keuken, materieel en 

maaltijden. De paters Augustijnen zijn ook enthousiast 

over dit project en in algemene zin ook over onze intentie om de geest en het gedachtegoed 

van Augustinus op deze plek te laten voortleven. Zij willen graag hieraan bijdragen. 

Pro Deo   
Géén Pro Deo op 17 september i.v.m. de Pro Deo workshop op 18 september om 13.00 uur 
tijdens de Parochiedag in de Rafaelkerk.  
De daaropvolgende Pro Deo vindt plaats op zaterdag 15 oktober in de kapel van de 
Aloysiuskerk. Dat zal het tweede deel zijn van het tweeluik: ‘ Augustinus en de Heilige  
Geest’. Meer informatie volgt. 


