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 Kerstvieringen 
 De stuurgroep, het Liturgisch Beraad en de dirigenten hebben vanavond samen een plan gemaakt 
 voor de vieringen met Kerstmis. In deze online vergadering is de bedoeling van de huidige 
 coronamaatregelen als uitgangspunt genomen. Naar eer en geweten hebben wij gezocht naar een 
 passende vorm om desondanks deze situatie Kerstmis met elkaar op een betekenisvolle en veilige 
 manier te kunnen vieren. 

 Iedereen voelt en begrijpt de teleurstelling dat we niet in een gevulde kerk een nachtmis kunnen 
 verzorgen en beleven. Het samen in één ruimte zingen, luisteren en bidden zullen we erg missen. 
 Maar wat er voorlopig wél kan staat hieronder, en daar verheugen wij ons op. 
 Let wel, dit is een voorlopig plan en kan veranderen als er door de overheid nieuw beleid wordt 
 ingesteld. 

 Het voorgenomen plan ziet er zo uit: 

 Keuze uit vieringen 
 U kunt kiezen uit meerdere vieringen waarvan er twee te bezoeken zijn. Aanvullend is ook een 
 inloopmoment voorafgaand aan kerstavond. 
 We nodigen u uit om daadwerkelijk te kiezen. Gaat u a.u.b. niet naar allebei de vieringen zodat zo 
 veel mogelijk mensen in ieder geval één Kerstviering in de Pauluskerk kunnen bezoeken. 

 Vrijdag 24 december middag 14.00 - 17.00u 
 De kerk is open voor vrije inloop voor het opsteken van een kaars, een gebed en om de stal te 
 bekijken. 

 Kerstavond 19.00 en 22.00u 
 Online kunt op Kerstavond om 19.00u de viering met het Kinderkoor volgen en om 22.00u de 
 Eucharistieviering met de Cantorij. Deze vieringen zijn niet open voor normaal bezoek. 

 Eerste Kerstdag 10.30u 
 De kerk is open voor maximaal 50 bezoekers van de Eucharistieviering. 
 Voor deze viering is intekenen via de website weer een vereiste. 
 U kunt ook online meevieren. 

 Tweede Kerstdag 10.30u 
 De kerk is weer open voor maximaal 50 bezoekers van de Woord- en gebedsdienst 
 Intekenen via de website is een vereiste. 
 U kunt ook online meevieren. 

 Alle koren  repeteren beperkter en zijn niet op volle sterkte. Daarom zal de muziek in de 
 Kerstvieringen wellicht wat eenvoudiger klinken dan u gewend bent. Wij kijken er naar uit om in 
 deze afgeslankte vorm wel te mogen genieten van de warmte van de kerstliederen. Wij wensen 
 alle koren veel succes om de sfeer en het wonder van Kerstmis in de huiskamers te doen klinken. 
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 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  06-10852666 / e-mail:  Marie-José  van Bolhuis 
 Jos Hettinga  06-23590737 / e-mail:  Jos Hettinga 
 Gérard Martens  06-47198072 / e-mail:  Gérard Martens 
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