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Onze kerk en corona
Ondanks het toenemende probleem van de corona-infecties kunnen we in de Pauluskerk gelukkig
doorgaan met onze vieringen. Er zijn wel wat aanpassingen nodig

De aanpassingen gelden voor iedereen. Gevaccineerd, Genezen van corona of Getest (3G) of
niet, dat maakt niet uit.

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat volledig gevaccineerde mensen ook nog ernstig zieke
kunnen worden van corona.
In het bijzonder geldt dat voor mensen boven de 70 jaar en voor mensen vanaf 18 jaar met een
onderliggende aandoening. Dat blijkt ook uit de ziekenhuiscijfers momenteel.
Ongeveer 20% van de coronapatiënten die nu op de intensive care liggen is volledig gevaccineerd!
En ongeveer 25% van de coronapatiënten die op een gewone ziekenhuisafdeling liggen is volledig
gevaccineerd. Alle reden dus voor voorzichtigheid.

Met dit in gedachten kunnen de activiteiten in de Pauluskerk doorgaan:

Vervoer
Als u door iemand van de kerk met een auto opgehaald wordt voor een viering of een activiteit
draagt u een mond- neusmasker.

Vieringen
● Kerkgangers houden zowel zittend als staand 1,5 meter afstand van elkaar tenzij ze tot

dezelfde ‘bubble’ behoren
● De kapstok wordt niet gebruikt
● Bij het lopen door de kerk dragen mensen een mond- neusmasker
● Handdesinfectie is verplicht
● De placeerder (welkomdienst) draagt het witte vestje weer, vraagt of de kerkganger geen

coronaklachten heeft en vult de kerk van voor naar achteren

● Zingen
Er mag meegezongen worden

● Contactmomenten
● Communie uitreiken bij voorkeur met pincet of handschoen en verplicht met

handdesinfectie kort te voren.
De voorganger draagt bij het uitreiken een mond- neusmasker.

● Wijwaterbakjes blijven nog buiten gebruik.
● We geven elkaar geen hand.
● We collecteren niet met collectemandjes die doorgegeven worden.
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● Koffiedrinken na afloop:
Dit kan op dit moment helaas niet meer.

Geen toegang
● Mensen met (milde) coronaklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,

lichte hoest of verhoging  tot 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak
● Mensen die corona positief getest zijn en nog in de quarantaineperiode zijn
● Mensen die een huisgenoot hebben met koorts van 38 graden of hoger en/of benauwdheid
● Mensen die een huisgenoot hebben die corona positief getest is en daarom nog in de

quarantaineperiode zijn
● Scholieren en studenten die vanwege een besmetting in hun klas of studiegroep in

quarantaine zijn

Vernieuwingen in de kerkzaal
In het weekend van 30 en 31 oktober heeft een groep vrijwilligers, met verzorging van de
inwendige mens door het Paulusberaad, hard gewerkt aan verbeteringen in de kerkzaal.
Ze hebben heel veel voor elkaar gekregen. Vrijwel alles van de klussenlijst eigenlijk.
We zijn nog niet aan schilderen toegekomen maar daar staat tegenover dat er andere dingen extra
gedaan zijn zoals het maken van de devotiehoek bij de kruisjes van de overledenen inclusief het
verplaatsen van het kunstwerk van Linda van Staa "de Beuk",  het aanleggen van een gescheiden
geluidskanaal voor de livestream (waardoor de versterking van het geluid in de kerkzaal weer
beter is en de ringleiding weer goed werkt), het schoonmaken van alle lampen aan het plafond en
het poetsen van veel meer koper dan alleen van het tabernakel. De kerk ziet er echt anders uit nu.

Het tabernakel uit de oude Pauluskerk is weer in gebruik genomen. U zult dat zondag zien.
Op het altaar ligt een nieuw gloednieuw altaarkleed wat een onderdeel is van een complete set
nieuw altaarlinnen wat voor ons gemaakt is in Duitsland.
In de Mariazaal is een rustaltaar en tabernakel gezet om te gebruiken in de Goede Week.
De Mariazaal is opgeruimd en heeft een veel ‘gewijdere’ uitstraling gekregen die goed bij de
functie van sacristie past.

Kijkt u ook even naar de beelden van Petrus en Paulus! Schoongemaakt en beter verlicht.
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Paulusmarkt 21 november
De Paulusmarkt van en voor de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap is in goed
onderling overlegd uitgesteld naar betere tijden. Het is niet logisch om bij de huidige
coronamaatregelen een markt te organiseren. Het bestuur van de stichting en de stuurgroep
vinden dit erg spijtig en zetten in op een nieuwe datum in het voorjaar of zoveel eerder als mogelijk
is.

Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 14 november
Eucharistieviering met pastor Oostendorp en de mannen van het PJK

Zondag 21 november
Woord- en Communieviering met Gérard Martens 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
Let op: In de auto draagt u een mond- neusmasker.

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. Hou anderhalve meter afstand en draag

een mondneusmasker als u door de kerk loopt. Blijf ook thuis als u een huisgenoot heeft die
positief is getest op corona en daarom nog in quarantaine is of als je met je klas of studiegroep in
quarantaine zit.

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
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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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