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Vormelingen
De vormelingen van de Pauluskerk krijgen in de viering van zondag 10 oktober een felicitatie en
een cadeau. Van harte zijn alle aanwezigen uitgenodigd hun eigen felicitatie dan ook even over te
brengen.
Woord- en Communievieringen en Eucharistievieringen
Het Liturgisch Beraad heeft een besluit genomen over het hervatten van Woord- en
Communievieringen. Nu de Corona-restricties dusdanig zijn verminderd dat we weer bijna in een
normale situatie zijn beland, is het wat hen betreft ook weer tijd om opnieuw te beginnen met
Woord- en Communievieringen. Op zondag zal er gemiddeld één keer per maand een
Eucharistieviering zijn met pastoor Boogers of pastor Oostendorp. De andere zondagsvieringen
zijn in principe steeds Woord- en Communievieringen.
Aangezien een aantal vieringen als Woord- en Gebedsviering in de pijpleiding zit en ook de
boekjes al gemaakt zijn kan het komende maand nog voorkomen dat we hier af en toe van af
wijken.
Op de laatste zaterdag van de maand is er om 19.00u een gebedsdienst i n de vorm van de
Taizéviering.
Kindernevendiensten
Op iedere tweede zondag van de maand is er kindernevendienst. Dat is dus bij de vieringen met
het Paulus Jongerenkoor.
Crèche
Wanneer er voldoende behoefte is aan opvang van kleine kinderen tijdens een viering in de
crèche, dan zal het Paulusberaad trachten daar weer in te gaan voorzien. Laat even weten aan de
Stuurgroep of je daar gebruik van denkt te gaan maken en dan graag ook even vermelden op
welke zondagen, bij welke vieringen.
Coronamaatregelen
De meeste coronamaatregelen in de kerk zijn opgeheven.
Een paar zijn er nog wel van toepassing:
- Alle basisregels blijven gelden: handen wassen of desinfecteren met alcohol, hoesten en
niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse
lucht in binnenruimtes.
- U moet ook thuisblijven als u een huisgenoot met coronaklachten heeft.
- In het Pauluscentrum is de ventilatie matig. Daarom moeten we daar voorkomen dat
groepen mensen meerdere minuten dicht bij elkaar staan.
- Alle activiteiten, waaronder ook koffiepauzes bij repetities, met grotere groepen mensen
vinden plaats in de kerkzaal. Handdesinfectie met handalcohol is verplicht.
- Er is nog geen collecte met mandjes doorgeven
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Bij de vredeswens geven we nog geen hand
In Eucharistievieringen delen we de wijn nog niet met elkaar, alleen de priester drinkt uit de
beker.
Wijwaterbakjes blijven leeg.

Huis in de Wijk
Huis in de Wijk is een ontmoetingsplek, een huiskamer voor de bewoners van Tuindorp en de
omliggende wijken. Maar het is ook een plek om gericht deel te nemen aan allerlei activiteiten. Er
is een breed aanbod, voor denkers en doeners, voor elk wat wils. Van een kookworkshop, of een
filmavond tot een lezing of een gesprek rond een aansprekend thema. huis in de wijk wordt
georganiseerd vanuit de Tuindorpkerk.
Op 13 oktober is er een filmavond en in november start er een expositie van bijbels geïnspireerde
werken van Greetje Baars. Zie de nieuwsbrief.
Markt Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap
21 november (Christus koning) hoopt de stichting vrienden van de paulusgemeenschap een kleine
sfeervolle marktbijeenkomst te kunnen organiseren na onze viering. Doel is gezelligheid,
kennisname van de stichting en eventueel een kleine geldelijke opbrengst. Wie wil er meehelpen
of mee doen? Dat kan heel simpel: meld je aan.
Wil jij een dienst of creatieve/ lekkere huisnijverheid verkopen ten bate van de stichting of heb je
ander leuk idee meld je dan !!!
Marlies Middeldorp(marliesmiddeldorp@gmail.com) of Jos Hettinga (jos-hettinga@planet.nl) of
Ellen de Vries (e.m.j.devries@gmail.com)

Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur
Zondag 10 oktober
Eucharistieviering met pastoor Hans Boogers en het PJK
kindernevendienst
Zondag 17 oktober
Paulus Andersviering met leden van onze gemeenschap
en het Dameskoor
Voor alle vieringen: Klik hier om vanaf huis mee te vieren

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44
We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid.
We vragen u om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Dus als u last
heeft van wat griepachtige verschijnselen, plotseling optredend smaak- of reukverlies of
koorts hebt kunt u niet naar de kerk komen.
Geef mensen die afstand willen houden de ruimte.
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Collectes

Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u storten via deze link.
Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis
geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres:
paulus@katholiekutrecht.nl
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475
Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten
brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij
en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastorale zorg
Pastoraal contact:
Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga
Gérard Martens

06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga
06-47198072 / e-mail: Gérard Martens

Tot slot
Stelt u het niet meer op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
de Paulus Stuurgroep of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.
Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze
informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?
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