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Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Op 13 oktober is de nieuwste editie van de Nieuwe Bijbel Vertaling - NBV21- gepresenteerd met
het overhandigen van een exemplaar aan koning Willem Alexander. Meteen de dag erna heeft ook
de Pauluskerk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zo’n presentexemplaar ontvangen.
Op verzoek van de stuurgroep zal het Liturgisch Beraad zich beraden op het gebruik ervan.
Als u al wat wil lezen in deze vertaling kunt u dat online doen via http://bijbel.nbv21.nl/ .
NRC publiceerde op 15 oktober een recensie van de vertaling, die kunt u lezen via deze link.

Tabernakels
Uitvoering gevend aan een al langer bestaande wens van het Liturgisch Beraad zal het grote
ronde tabernakel uit de oude Pauluskerk weer in gebruik genomen worden. Niet alleen is dit
tabernakel deel van de vroegste geschiedenis van onze Paulusgemeenschap, maar ook is het van
een grotere kunsthistorische en artistieke waarde dan het exemplaar dat we nu gebruiken. Het
kleine tabernakel op de groene zuil zal daarom een plaats krijgen in de sacristie (Mariazaal) waar
het o.a. een rol kan vervullen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Het grote
ronde tabernakel zal worden schoongemaakt en een plaats krijgen voor in de kerk, onder het
glazen wandkruis.

Werkzaamheden
In het weekend van 30 en 31 oktober gaan we met vrijwilligers een aantal werkzaamheden in de
kerkzaal uitvoeren. Het gaat o.a. om het onder grond leggen van de kabels voor de livestream,
repareren van een raam, schoonmaken en beter verlichten van de beelden van Petrus en Paulus,
schilderwerk en het verplaatsen van de tabernakels.
Kunt u meehelpen? Graag! Stuur een bericht aan paulus@katholiekutrecht.nl

Allerzielen
Dinsdagavond 2 november gedenken we al onze dierbare overledenen en die van het afgelopen
jaar in het bijzonder. Wilt u een overledene specifiek met naam genoemd hebben geeft u dat dan
tijdig en via email door aan paulus@katholiekutrecht.nl
Aanmelden op het laatste moment of via een briefje brengt het risico met zich mee dat er iets fout
gaat.
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Martinusdag
In de viering op Martinusdag 7 november 10.30 uur in de Rafaelkerk zal gezongen worden door
een Instapkoor onder leiding van Sebastian Holz en op piano begeleid door Marcel Duijs.
Wie mee wil doen is van harte welkom en wordt verzocht dit kenbaar te maken met een mail aan
secretariaat@katholiekutrecht.nl. Na opgave ontvangt u per e-mail de bladmuziek in pdf document.
Het is de bedoeling dat u zelf voor een print zorgt en die meeneemt. Verdere informatie
(verzameltijd, aanvang doorzingrepetitie in de morgen) komt via e-mail.
Opgave uiterlijk 1 november.

Nieuw initiatief: Leerhuis
Samen leren en een viering voorbereiden. Een oud-nieuw initiatief in de Pauluskerk.

Wat is dat?
Samen met de voorganger worden de (bijbel)teksten  gelezen en besproken voor een viering die
een paar weken later zal plaatsvinden.
Met als doel van elkaar leren over onze inspiratiebronnen en de overweging in de grondverf zetten.
Waar: in de Pauluskerk
Wanneer: op sommige maandagen steeds van 19.45-21.00 uur.

● 08 november  met Bart Koet voor de viering van 12 december
● 15 november met Jos Hettinga voor de viering van 19 december
● 22 november met Bart Koet voor de viering van 26 december

Heb je zin om een of meer keer mee te doen? Het is prettig als je even een mailtje stuurt of het
aan de voorganger in kwestie meldt. Dan weten we een beetje op hoeveel we kunnen rekenen.
Neem je favoriete bijbel mee!

Vieringen

Zondag 24 oktober  10.30u
Woord- en Communieviering

m.m.v. de Cantorij en Jos Hettinga

Zaterdag 30 oktober  19.00u
Taizéviering in de Pauluskerk - Martinusparochie

Inzingen vanaf 18.45u

Zondag 31 oktober
er is geen viering in de Pauluskerk wegens werkzaamheden

Dinsdag 2 november  19.30u
Allerzielen

m.m.v. GeNOOTen Jos Hettinga

Zondag 7 november  10.30u
Martinuszondag

gezamenlijke Eucharistieviering in de Rafaëlkerk
m.m.v. een instapkoor en het volledige pastoraal team

geen viering in de Pauluskerk
Livestream via het kanaal van de Rafaëlkerk.

Voor alle vieringen uit de Pauluskerk: Klik hier om vanaf huis mee te vieren

2



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.

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

Collectes

Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u storten via deze link.

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