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Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo  
Dit jaar steunt onze parochie samen met de parochie Licht van Christus een 
project voor straatkinderen in de Democratische Republiek Congo. In de hoofdstad Kinshasa 
leven veel kinderen op straat. Ze hebben te lijden onder armoede, mishandeling of 
problemen met de gezondheid. Met het project willen we via de lokale partner van 
Adventsactie, 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen. 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 trauma te verwerken. Steun het project 
van de straatkinderen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 
t.n.v. Parochie St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. Meer informatie 
over het project? Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op de foto. 
 
Vieringen in de kapel 
Vanaf heden zal onze viering in de kapel plaatsvinden. Dit wordt zowel door de bezoekers als 
vrijwilligers als zeer prettig ervaren, qua temperatuur als ambiance. Als het koor Cantemus 
Domino zingt, zal de viering wel plaatsvinden in de kerkzaal.  
 
Lichtjestocht 16 december 18:00 uur 
Vrijdagavond 16 december maakt de Lichtjestocht Utrecht-Oost de straten rond het 
Wilhelminapark tot een gebied vol verrassingen. Vanaf 18.00 uur kunt u op het van Limburg 
Stirumplein starten en het spoor van 2000 lichtjes volgen. Onderweg komt u gebeurtenissen 
uit het kerstverhaal tegen en sfeervolle plekken waar kerstmuziek klinkt en waar u -
aangeboden door ondernemers- van een hapje en drankje kunt genieten. U komt aan bij een 
levende kerststal in de Aloysiuskerk. In de kerk heeft de Voedselbank ook een kraam waar 
houdbare levensmiddelen en toiletartikelen afgegeven kunnen worden of (ook met een QR-
code) een gift kan worden gedaan. De wandeling sluit u af op het herbergplein van De Wilg 
met diverse lekkernijen. www.delichtjestocht.nl 
 
Pro Deo op 17 december 
‘Augustinus en de Heilige Geest’ slotdeel. (deel 1 vond eerder plaats in juni en had als titel “ 
de liefde in onze harten uitgestort. ”). Het schrijven en lezen van de Heilige Geest : Pater 
Schrama laat Augustinus aan het woord over Gods wet en Gods oogst volgens diens beleving 
van het Pinksterfeest.   
Passend bij dit thema en speciaal voor deze laatste Pro Deo van het jaar zal het duo  
Magnificat enkele aan de Heilige Geest gewijde liederen ten gehore brengen  
Aanvang 13.30 uur in de kapel van de Aloysiuskerk. Verwachte eindtijd: 15.00 uur 
 
Volkskerstzang zondag 18 december in de Aloysiuskerk 
U bent van harte uitgenodigd om zondag 18 december de Volkskerstzang bij te wonen in de 
Aloysiuskerk. De koren van de St. Martinusparochie met o.a. koor Cantemus Domino, zullen 
de klassieke en andere bekende kerstliederen ten gehore brengen om de kerstperiode in te 
luiden. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te 
ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Er wordt 
een collecte gehouden ter dekking van de kosten. Aanvang: 16.00 uur 
 

http://www.delichtjestocht.nl/
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Kijkmiddag 20 december St. Augustinuskerk 
Op dinsdag 20 december is er een kijkmiddag in de St. Augustinuskerk. Een 
unieke gelegenheid om de restauratie van het gewelf, het gerestaureerde altaar, het fresco 
van Harrie Sterk en de gouden pelikaan te aanschouwen.  
De tijdstippen zijn 14.00, 14.30 en 15.00 uur. U wordt rondgeleid door kerkmeester Johan, 
Caspar (beraadslid Augustinuskerk) en de voorman van bouwbedrijf De Heeren 
Bouwmeester. Wilt u zich opgeven voor de kijkmiddag? 
Gaarne dit inschrijfformulier invullen: https://forms.gle/W6rseKvrJpb2JERZ7 
Of bel naar het centraal secretariaat: 030 – 254 6147 of mail naar 
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
 
Restauratie Update 
Het bovenste deel van het altaar is opgeleverd. Slechts een paar heel kleine 
onvolkomenheden zijn gevonden. Het bovenste deel van de steiger wordt afgebroken 
waarna ook vanuit de kerkzaal het resultaat is te zien. Dat is echt prachtig. Besloten is de 
meest beschadigde banken niet meer te laten restaureren waarmee de bankenopstelling iets 
ruimer wordt dan de oorspronkelijke opstelling. De convectoren voor de vloerverwarming 
zijn besteld en worden op zijn vroegst medio maart '23 geleverd. 
 
Voor de oplevering van de kerk moet een brandmeldinstallatie ook in het parochiehuis zijn 
aangelegd en daar zijn ze ook mee bezig. De kroonluchter wordt in januari als geheel van 
bedrading voor elektrische verlichting voorzien. Alle aansluitingen voor de installatie van een 
keuken zijn inmiddels geplaatst.  
 
De scheuren in de Mariakapel zijn inmiddels gedicht en is men aan het werk met de 
afwerking. Het parochiehuis zal nog geruime tijd niet kunnen worden gebruikt. Dit heeft te 
maken met de aanpassingen van de plannen, levertijden en toestemming van het bisdom. 
Tijdens de kijkmiddag op 20 december kunt u de vorderingen bekijken. De oplevering van de 
kerk laat nog even op zich wachten. We verwachten hier meer over te kunnen zeggen met 
de volgende nieuwsbrief. 
 

Vieringen rond de Kerst 

Er zijn geen Augustinusvieringen op zaterdag 24 en 31 december. We sluiten ons aan bij de 

andere vieringen. Hier een kleine selectie: 

24 december  
18.00 uur Gezinsviering met G. Martens, Aloysiuskerk 
18.00 uur Gezinsviering met Pastoor Boogers, Catharinakerk 
21.00 uur Viering met Kardinaal Eijk, Catharinakerk 
23.00 uur Viering met Pastoor Boogers, Aloysiuskerk 
25 december 
10.30 uur Viering met pater Schrama, Catharinakerk 
15.00 uur Kindje wiegen, Aloysiuskerk 
Raadpleeg het Martinusmagazine voor het volledige rooster. 

https://www.katholiekutrecht.nl/over-ons/parochieblad/ 

 

https://forms.gle/W6rseKvrJpb2JERZ7
mailto:augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
https://www.katholiekutrecht.nl/over-ons/parochieblad/
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Nieuwjaarsreceptie zaterdag 7 januari 
Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie na de viering van 
zaterdag 7 januari. Even bijpraten met een drankje en lekkernij, gezamenlijk 
het nieuwe jaar inluiden. Komt u ook? 
 
Heilige Nachten retraite  
Hoe ga jij dit jaar Kerst vieren? De Kersttijd is een bijzondere periode in het jaar: een tijd die 
meer diepte en betekenis krijgt wanneer je erbij stilstaat. Daarvoor biedt Marian Geurtsen 
dit jaar weer een retraiteprogramma voor thuis aan. “Het programma gaf elke dag een 
gouden randje”, zegt een deelnemer over vorig jaar. Zie voor meer info 
https://mariangeurtsen.nl 
 
Sterrenkindjesviering op 28 december  
Wie een kindje verloor tijdens of vlak na de zwangerschap, kan het moeilijk hebben met 

Kerst, dat geboortefeest. Voor jou is de sterrenkindjesviering bedoeld.  

Een herdenking / workshop met een kleine groep ouders, waarin de verhalen en de kindjes 

centraal staan. Er is een labyrint, kaarsjes aansteken en je ontvangt een blessing over jou en 

je kindje. 

Zo krijgen ook jouw kindje een plaats in het grote verhaal van Kerst. De bijeenkomst wordt 
begeleid door Sophie Albers (algemeen geestelijk verzorger) en Marian Geurtsen, 
(ritueelspecialist en ervaringsdeskundige). Op 28 december in Utrecht-Leidsche Rijn. Wees 
welkom. Meer info en opgave: https://dehoeftuin.nl/krachtdagen/  
 
Eettafel Tinus  
De plannen om in de bijgebouwen een eettafel voor mensen in behoeftige omstandigheden 
te starten, onder de naam Tinus, zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Inmiddels is er 
ook een “Stichting kerk aan de gracht” opgericht, een bestuur van vrijwilligers en zal het 
Augustinusberaad in samenwerking met de stichting de eettafel organiseren. 
Aangezien er een koude winter in aantocht is, willen we alvast starten op een andere locatie 
in de buurt. Zo wordt er een mooie groep vrijwilligers gevormd en kunnen wij al eerder de 
doelgroep een maaltijd bieden op een vaste dag en tijdstip in de week.  
We hebben gezocht en gesprekken gevoerd met onze buren van de Jacobikerk en met de 
studenten van de Christelijke studentenvereniging S.S.R.-N.U (Hun sociëteit staat schuin 
tegenover de Augustinuskerk). Beide partijen staan hier positief tegenover en vinden het 
een goed initiatief. Het Augustinusberaad en Stichting kerk aan de gracht zijn druk bezig met 
de organisatie van dit plan. Wilt u meer weten of helpen als vrijwilliger? Mail naar: 
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
 
Uitbreiding team kosters  
Het team van (vrijwillige) kosters zoekt uitbreiding! Ook met de heropening van de St. 
Augustinuskerk in het vooruitzicht en minderen 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. Verwacht wordt minimaal 1x per maand 
beschikbaar te zijn. Het kosterschap lijkt ingewikkelder dan het is: de geluidsinstallatie, de 
klokken zijn geautomatiseerd en er is een mooi draaiboek.  
 

https://mariangeurtsen.nl/
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Aankondiging Actie Kerkbalans 
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’.  Dit thema sluit precies aan bij onze situatie! De 
restauratie van de St. Augustinuskerk en de heropening. Actie Kerkbalans is hard nodig! 
Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze parochie een brief per post of per email met 
het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u 
mogen rekenen! 
 
Bezoek aan Sant’ Egidio te Antwerpen  
Op zaterdag 5 november jl. brachten Albert Smit en Caspar Becx vanuit de 

Augustinusgemeenschap een bezoek aan Sant’Egidio te Antwerpen. We sloten aan bij een 

groep die vanuit Sant’Egidio Utrecht een kijkje ging nemen bij hun Vlaamse geestverwanten. 

Voor diegenen die dat wellicht niet weten: Sant’Egidio zet zich wereldwijd in voor hen die in 

de periferie leven. Als volgend jaar de Augustinuskerk weer opengaat, zal de Utrechtse tak 

van deze gemeenschap zijn thuisbasis krijgen in onze kerk. 

In alle vroegte vertrokken wij uit Utrecht met als voornaamste doel een dagje mee te 

draaien in het Kamiano restaurant. Albert bood zich aan om aan de deur de gasten te 

verwelkomen – hetgeen hij op zijn persoonlijke wijze als geen ander kan – en Caspar kreeg 

een rol in de bediening toegespeeld (de gasten zijn immers aan tafels gezeten en hoeven 

niet in een rij te staan, de unieke werkwijze van Sant’Egidio). Eerst kregen we kort een aantal 

instructies, hetgeen me aan mijn corvee-tijd bij de studentenvereniging destijds deed 

denken (‘vraag of men soep wil’, ‘praat niet over politiek’, ‘Hee, wel opletten hè’) en snel 

daarna kwamen de eerste gasten binnen; uiteindelijk denk ik dat we binnen die twee uur 

minstens 150 personen van een maaltijd hebben kunnen voorzien. Het was flink aanpoten, 

maar wat een dankbaarheid kregen we daarvoor terug! En toen de routine zich na een tijdje 

aandiende, was er zelfs gelegenheid voor een gezellig praatje tussendoor.  

Albert had het aan de deur – waar de bezoekers verwezen moesten worden naar de 

douches, de wasmachines, de eettafel of de aanwezige artsen - zwaarder gehad, niet in de 

laatste plaats vanwege de kou. Zonder kleerscheuren voegde hij zich echter weer bij het 

keukenpersoneel en toen we tegen de avond terug naar Utrecht reden hebben we nog 

allerlei verhalen uitgewisseld. We hebben er veel van opgestoken, kennis die we zeker 

kunnen gebruiken als straks Eettafel Tinus zijn deuren zal openen. 

The Homeless Jesus, een bronzen sculptuur van 

kunstenaar Timothy Schmalz. We zagen het in 

Antwerpen en op zondag 13 november jl., de werelddag 

van de armen, werd voor de Mozes en Aäronkerk in 

Amsterdam een kopie geplaatst door de Gemeenschap 

van Sant’Egidio.  Het stelt een dakloze man voor, liggend 

op een bankje, slechts herkenbaar als Jezus aan de 

wonden op zijn voeten. 

 


