Vieren

De rooms-katholieke Augustinuskerk is en blijft een kerk. Vieren staat er centraal. Bij de
viering van het geloof gaat het om de ontmoeting met Christus. In het vieren van de
eucharistie ontmoeten we Christus op een innige wijze. Wanneer je je verloren voelt en je
gaat de kerk binnen, dan kun je God vinden die op je wacht. En als we deelnemen aan de
eredienst, worden we opgenomen in de liefde van God. Dan worden we geheeld tot nieuwe
mensen om het nieuwe lied te zingen.
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Zin in de stad
SINT-AUGUSTINUSKERK

Leren & Muziek maken

Vanuit de Augustinuskerk willen we met lezingen, concerten, stadswandelingen en andere
culturele activiteiten onze stadgenoten en bezoekers aanspreken en van dienst zijn. Zo kan
in de kerk zelf een orgelconcert of een concert spirituel worden beluisterd, en in de
naastgelegen zaal kunnen andere vormen van muzikaal optreden plaats vinden om mensen
in het hart te raken.

DE DOM

De gemeenschap van de Augustinuskerk wil een gemeenschap zijn die ook omziet naar
eenzame en kwetsbare mensen in de stad. Bijvoorbeeld door in de benedenzaal op vaste
momenten in de week hun een maaltijd aan te bieden. Dan kan er een plek van vrede
groeien, omdat ‘het brood en de vis’ worden gedeeld. Een plek, waar voor iedereen een
gezonde maaltijd is. Mensen met een kleine of lege portemonnee zijn er welkom. Wij zijn
immers allemaal onderweg.

Thagaste

In Utrecht ligt een lange augustijnse voorgeschiedenis die teruggaat tot in de 17e eeuw.
Onder de naam Thagaste, de geboorteplaats van Augustinus, willen wij op deze plek de
spiritualiteit en het gedachtegoed van Augustinus levend houden. Wij willen dat als centrum
van spiritualiteit rond deze plek realiseren. Op verschillende manieren kun je hier kennis
maken met het op Christus georiënteerde denken van de kerkvader Augustinus, kortom, met
zijn visie op het evangelie.
Voor meer informatie:

www.deaugustinus.com
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wij hebben een missie

De gemeenschap van de Augustinuskerk maakt deel uit van de Utrechtse
Sint Martinusparochie. Mensen komen hier samen om één van hart en geest naar God op
weg te gaan. Om als kerkgemeenschap de handen en voeten te zijn van Jezus Christus in
de wereld. Bovendien wil de Augustinusgemeenschap ieder die hier langskomt, welkom
heten: bewoners van de stad, jongeren, ouderen, eenzame mensen, studenten; en ook de
bezoekers van de Utrechtse binnenstad.

