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Update restauratie St. Augustinuskerk 

De kijkdagen midden december in de St. Augustinuskerk werden goed 

bezocht. Een unieke gelegenheid om de restauratie van het gewelf, het gerestaureerde 

altaar, het fresco van Harrie Sterk en de gouden pelikaan te aanschouwen. U werd 

rondgeleid door kerkmeester Johan, Caspar (beraadslid Augustinuskerk) en de voorman van 

bouwbedrijf De Heeren Bouwmeester. In de nieuwsbrief van februari verwachten wij weer 

een update te kunnen geven over de voortgang restauratiewerkzaamheden.  

Viering in de kerkzaal, koffie en thee na de vieringen 
Vanaf heden zullen de vieringen weer plaatsvinden in de kerkzaal van de Aloysiuskerk. Dit 
i.v.m. het gerestaureerde orgel en het type weer. Vanaf zaterdag zal er na elke viering koffie 
en thee geschonken worden in de koffiezaal. Wilt u helpen? Meld u zich dan bij Mariëlle Vis 
of mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
 
Gebedsweek voor de Eenheid, Oecumenische viering 14 januari 
Met kerstmis vieren alle christenen de geboorte van het Kerstkind. Jezus de Heer is één, 
maar helaas, zijn Kerk is verdeeld. Maar in de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid bidden 
we weer samen. Wij komen bijeen in de Jeruelkapel van de Evangelische Broedergemeente 
(EBG) aan de Ivoordreef 2 in Overvecht. Als thema < doe goed en zoek recht >. Er zijn drie 
getuigenissen: vanuit Suriname, het Utrechts straatpastoraat, en familie van MH-17 
slachtoffers.  
Welkom vanaf 18.00 uur, met een kop soep en thee en koffie. Om 19.00 uur de 

oecumenische viering van gebed, zang en getuigenis. Het duo Magnificat bestaande uit 

Caspar Becx en Annamaria Wesseling zal de viering met piano, saxofoon en zang begeleiden. 

Liefst aanmelden via info@usrk.nl 

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO 20 januari 

I.s.m. KBO stad Utrecht wordt u uitgenodigd voor een stamppotbuffet, dit keer op de locatie 

Sint Rafaelkerk Lichtenberchdreef 4 Utrecht. U kunt dan een keer vrijblijvend kennis maken 

met de Katholieke Bond voor Ouderen. Aanmelden via activiteiten@kbostadutrecht.nl. 

Programma Stamppotbuffet vrijdag 20 januari 2023: 

11:00 uur Eucharistieviering, Celebrant: pastor Piet Rentinck  

12:00 uur Koffie /thee met wat lekkers in de ontmoetingsruimte.  

12:45 uur Hollandse stamppot, dessert.  

U kunt uw auto (gratis) bij de bij de kerk parkeren of met bus 6 richting Overvecht  
zuid, bushalte Landskroondreef.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kosten € 10 p.p. vooraf te voldoen! Graag nog: 
Uw naam:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Tel:  
Betaling via Bankrekening tnv KBO stad Utrecht NL06 INGB 0003944417. 
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Vervolg KBO Nieuwjaarsbijeenkomst 
En misschien besluit u daarna misschien wel om lid te worden voor nog geen 
€ 30 per jaar. U kunt dan deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen. U 
krijgt  invloed op het beleid. Krijgt voordelen op interessante producten. Kan gebruik maken 
van de belastinginvulhulp. Mogelijk korting op aanvullende verzekeringen bij de 
zorgverzekering… 
 
Pro Deo 
Op zaterdag 21 januari vindt in de kapel van de Aloysiuskerk de eerste Pro Deo bijeenkomst 
van het nieuwe jaar plaats. We willen dit keer graag de muziek als uitgangspunt nemen en 
wel met een vocaal ensemble, bestaande uit een drie (oud-) studenten van het Utrechts 
conservatorium. De zangers hebben elkaar leren kennen in de wekelijkse koordirectielessen, 
waar hun affiniteit met Christelijke muziek een aanvang heeft genomen.  
Speciaal voor Pro Deo presenteren zij een korte selectie uit hun repertoire. Uitgevoerd 
wordt een aantal vocale composities uit de Renaissance en de Barok, waarbij de Augustinus 
steeds als vertrekpunt gekozen is. Hieromheen worden passende thema’s van de kerkvader 
samen met de toehoorders besproken.  
Aanvang 13.30 uur  Verwachte eindtijd: 15.00 uur 
 
Aansporing tot meedoen met de actie Kerkbalans 2023 
In zijn aandacht voor de armen belichaamt Sint Augustinus een kerkvisie die neerkomt op 
uitnodigend zijn naar de mensen toe. Hij zorgt voor hen en is bezig met hun materieel en 
geestelijk welzijn. Op het eind van het jaar laat hij de kasboeken van het klooster brengen 
om vast te stellen hoeveel er weggegeven kan worden. Zo zorgt hij ervoor dat de noden en 
behoeften van de hem toevertrouwde kerkgemeenschap adequaat worden behartigd.  
 
Wij mogen heel dankbaar zijn dat in 2023 de Sint Augustinuskerk, geheel gerestaureerd, in al 
haar glorie tevoorschijn zal komen, en ons opnieuw een vertrouwde plek wordt geschonken 
om samen te komen rond het altaar van de Heer. 
In de restauratie is, behalve veel arbeid en vakmanschap, ook financieel gesproken veel 
geïnvesteerd. Er zijn inmiddels verschillende plannen ontwikkeld om niet alleen de liturgie 
luisterrijk te vieren, maar tevens oog te hebben voor catechese en caritas. Daarvoor is Gods 
zegen onontbeerlijk. En meer dan welkom is wat U zelf financieel kunt en wilt bijdragen.  
 
Ik doe dan ook als gelovige op mijn medegelovigen een dringend beroep: neem uw 
verantwoordelijkheid als het gaat om het voortzetten van de activiteit in en rond het 
kerkgebouw, nu er door de overheid in het gebouw zelf al zoveel is geïnvesteerd.  
Pater Martijn Schrama OSA  
 
PS. U kunt in het Martinus+ een overzicht zien van de inkomsten en uitgaven 2022 en de 

begroting van 2023 van onze Martinusparochie.  

Dit is de link: https://portal.dezaligezalm.nl/read/109/22421 

U kunt uw gift doneren aan: NL40INGB0003341144, t.n.v. Actie Kerkbalans Salvatorparochie 

o.v.v. St. Augustinuskerk. De tenaamstelling van dit rekeningnummer is nog niet gewijzigd. 
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