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Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Star Lodge hotel.
Misschien hebt u er al over gelezen:
Tot eind juni 2022 wonen 350 nieuwkomers in een noodopvang in Hotel Star Lodge in afwachting
van een verdere tijdelijke huisvesting. Star Lodge ligt aan de Biltsestraatweg, vlak achter de
Voorveldse Polder. Dat is heel dicht bij ons. Veel van deze gezinnen komen uit de tentenkampen in
Limburg waar de eerste opvang was. Nu zit elk gezin met twee stapelbedden in een eenvoudige
hotelkamer met badkamertje. Zo snel mogelijk wordt geprobeerd voor de kinderen onderwijs en
school te organiseren. Er zijn diverse manieren waarop wij een helpende hand kunnen bieden.
Wil je iets doen? Kijk dan hier: https://welkominutrecht.nu/
Denk hierbij aan:
●
●
●
●
●

(Taal)maatje. Lees hier een ervaringsverhaal van iemand die je voorging.
(gids)maatje. Weten wat dat inhoudt? Lees het hier.
Buddygezinnen. Lees hier ervaringsverhalen van andere buddygezinnen.
vrijwilligers die meehelpen te verhuizen. Lees hier meer.
andere activiteiten, waarbij samen gekookt en gesport wordt.

Interesse? Kijk dan op de pagina 'Wat kun jij doen?' of stuur een mail naar
info@welkominutrecht.nu

Kerstboodschap van de Bisschoppen
De Kerstboodschap van de bisschoppen sturen we mee met deze PaulusActueel.
Vieringen en kerkbezoek
Vanwege de beperkingen door de lockdown zijn de vieringen in de Pauluskerk voorlopig niet
toegankelijk.
Er is wel mogelijkheid om op vrijdag 24 december, vooruitlopend op de Kerstnachtvieringen, de
kerk te bezoeken.

Kerstmis
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 24 december
Om 19.00u kunt u online de viering met het Kinderkoor volgen.
Voorganger Bart Koet en het Kinderkoor verzorgen deze viering.

U kunt online meevieren.

Om 22.00u Kerstnachtviering met Eucharistie.
verzorgd door pastor Oostendorp en de Cantorij.

U kunt online meevieren.
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Eerste Kerstdag 10.30u
Eucharistieviering met pastor Oostendorp en leden van het Jongerenkoor.
U kunt online meevieren.
Tweede Kerstdag 10.30u
Woord- en gebedsdienst met voorganger Bart Koet en ons Dameskoor.
U kunt online meevieren.

Na Kerstmis
Oudjaarsavond: Geen viering
Driekoningen zondag 2 januari 10.30u
Driekoningenviering met Jos Hettinga en leden van het Kinderkoor.
U kunt online meevieren.
Doop van de Heer zondag 9 januari 10.30u
Eucharistieviering met pastor Oostendorp en leden van het Jongerenkoor
U kunt online meevieren.
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

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
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
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