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Update restauratie St. Augustinus 

Inmiddels is een keuze gemaakt voor de vloerverwarming met een zo dun mogelijke 

houten deklaag. Daarmee is de akoestiek optimaal behouden al zal de warmteafgifte 

minder zijn. De scheuren in de Mariakapel zijn gedicht en de wanden kunnen nu 

worden afgewerkt. In de sacristie zijn bewapeningsstaven aangebracht in de aldaar 

aanwezige scheuren. De wanden achter het altaar worden nog qua scheuren 

afgewerkt. De restauratie aan het priesterkoor is begonnen. Als de eerste verflaag 

helemaal is blootgelegd dan worden ontbrekende stukjes gerestaureerd, het geheel 

gereinigd en krijgt dan een zwak glanzende beschermlaag. Op afstand ziet dat eruit 

als echt marmer. Zodra de verwarming is aangelegd en de houten vloer aangebracht, 

worden er verrijdbare steigers geplaatst en zullen de muren verder worden 

geschilderd. Dan kunnen de banken worden geplaatst.  

Kijkdagen St. Augustinuskerk? 

Als de steiger kan worden verwijderd, willen we weer een "kijk-moment" plannen. We 

zullen u op een later moment hierover berichten. 

Uitbreiding kosterteam 
Het team van kosters zoekt uitbreiding! Ook met de heropening van de St. 
Augustinuskerk in het vooruitzicht (en met op termijn stoppen van Lien) 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. 
 
Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo  
De Adventstijd is een tijd van bezinning en verwachting. We bereiden ons voor op de 
komst van het kerstkind in de wereld. We denken na over hoe we dat kerstkind willen 
ontvangen. Dit jaar helpen wij als Utrechtse parochies straatkinderen in de 
Democratische Republiek Congo. Met het project willen we via de lokale partner van 
Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze 
uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de 
getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.  
Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast 
worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak 
gewelddadige ervaringen achter zich te laten.  
De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies 
hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.  
Steun het project van de straatkinderen. Als een cadeautje aan het kerstkind.  
Maak uw gift over op rekeningnummer NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht 
van Christus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. Of scan de QR-code. 
Vragen of nadere informatie nodig? Mail diaken Jouke Schat via diaken@rkdu.nl. 
 
Pro Deo 17 december 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was in het kader van Pro Deo op zaterdag 
15 oktober geen tweede deel van het tweeluik: ‘ Augustinus en de Heilige Geest’ in 
verband met verhindering van Pater Schrama (deel 1 vond eerder plaats in juni en 
had als titel “De liefde in onze harten uitgestort”). Deel 2 wordt opgeschoven naar 
zaterdag 17 december, 13.30 uur in de Aloysiuskerk. 
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Kerstspel en Driekoningenspel 
Maandag 7 november 2022 starten we weer met oefenen voor 
het Kerstspel en Driekoningenspel in de Aloysiuskerk. Je kunt 
meedoen als je al een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m groep 8).  
Doe je mee? Je kunt ook met 1 spel meedoen.  
Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of Jozef. 
De gezinsviering voor Kerst is op zaterdag 24 december om 18.00 uur.  
De Driekoningenviering is op zondag 8 januari om 9.30 uur. 
 

 

Wij oefenen 6 keer voor het Kerst- en Driekoningenspel op maandag 7, 14, 21 en 28 
november en 12 en 19 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. 
Wil je mee zingen en spelen geef je dan op  bij Annette: amg.de.groot@gmail.com of 
bel: 030-2541243. Ook kun je meedoen door bij de eerste repetitie aanwezig te zijn 
(zie ook de bijlage).  Wij zien je graag 7 november 2022 bij de eerste repetitie in de 
Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 4 Utrecht of bij de vieringen. 
  
Digitale collecte en giften met QR code 
Het is mogelijk 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 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.  
 
 
 
 

 

 

Save the date: Volkskerstzang 

Op zondag 18 december om 16.00 uur in de Aloysiuskerk: Volkskerstzang, o.a. de 

koren van de Aloysiuskerk en het koor Cantemus Domino zullen optreden. Iedereen 

is van harte uitgenodigd! 
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