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Adventsactie 2021 - Gezonde start voor moeder en kind
Het Adventsproject 2021 staat in het teken van zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede
zorg. Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder
en kind rondom de zwangerschap en de periode erna. Zo steunen ze in Somalië een
gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador
steunen ze een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen.
In Gaza steunen ze een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische
post te ver weg is en in Zimbabwe steunen ze een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat
zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten. Help
Adventsactie de projecten te ondersteunen door een donatie over te maken naar: NL78 RABO
0181 9165 25 t.n.v. St. Martinusparochie. Of via de digitale collecte met de link in PaulusActueel.
Meer informatie: Tussentijds Magazine van december, www.rkdu.nl en www.adventsactie.nl.
Synodaal proces
Vorige maand is in Apeldoorn het zg. “synodaal proces” van het Aartsbisdom utrecht geopend.
Het wereldwijde synodaal proces is een initiatief van Paus Franciscus en wordt gezien als een
“consultatieronde op wereldniveau”. Bekijkt u het artikel op de website van het Aartsbisdom.
De Martinusparochie geeft invulling aan dit proces met besprekingen met vertegenwoordigers van
alle locaties.
De Paulus Stuurgroep gaat er binnen onze gemeenschap invulling aan geven. En dan zijn de
kleinere lokale thema’s net zo zinvol en belangrijk om te bespreken als de grote wereldthema’s
Marie-José van Bolhuis is vanuit de stuurgroep de contactpersoon hiervoor.
Buiten
De oplettende kerkbezoeker zal zien dat er aan de buitenkant van ons gebouw een nieuwe
naamplaat is aangebracht. De naamplaat is van geborsteld aluminium en uitgevoerd in het
lettertype ‘Poiret One’. Het geeft de naam en het adres van onze kerk weer en de logo’s van de
Pauluskerk en de Martinusparochie. Hiermee stralen we eigenheid in verbondenheid uit.
Praktische informatie zoals openingstijden en telefoonnummer staan er niet meer op. Daar
gebruiken we het grote bord langs de straat voor.
Het lettertype ‘Poiret One’ ziet u vanaf nu ook terug in de kop van PaulusActueel.

Buiten is ook een nieuwe lamp opgehangen.
Deze lamp gaat vanzelf aan als u in het donker voor de kerkdeur staat.
Er zit een zuinige led-lamp in. Zodra u voor de deur weg bent gaat hij
na 20 seconden ook weer uit.
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Vieringen eind december en begin januari
Door een vergissing bij de redactie of de drukker staan de vieringen van zondag 26 december
(Tweede Kerstdag), Oudjaarsavond en zondag 2 januari niet in het rooster van Tussentijds
Magazine. Die vieringen zijn er wel! U leest het in PaulusActueel.
Oecumenische vespers in de advent
Op de woensdagavonden van 1, 8, 15 en 22 december, telkens van 19.30 tot 20.00 uur.
In de Tuindorpkerk. Ook te volgen via Kerkomroep.nl.
Vieringen op zaterdagavond 19.00 uur en op de zondagmorgen 10.30 uur
Zaterdag 27 november 19.00u, inzingen 18.45u
Taizéviering
Gemeenschap
Zondag 28 november Eerste zondag van de Advent
Woord- en gebedsdienst met Marie-José van Bolhuis en de Cantorij
Zondag 5 december Tweede zondag van de Advent
Eucharistieviering met Hans Boogers en het Kinderkoor
Voor alle vieringen: Klik hier om vanaf huis mee te vieren
Uw bijdrage aan de collecte voor de adventsactie kunt u storten via deze link
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 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
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086
Pastorale 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
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