
PaulusActueel
Nr. 126

7 januari 2022

Opdracht Aartsbisschop
In een brief van vandaag, 7 januari, spreekt de aartsbisschop zijn erkentelijkheid uit aan allen die
het kerkelijk leven in het afgelopen jaar zijn blijven mogelijk maken. De kardinaal schrijft in deze
brief ook dat “hoe mooi en verzorgd livestreaming ook is, deze vervangt niet het horen van Gods
woord en het ontvangen van de H. Communie in de gemeenschap van de kerk die daartoe
bijeenkomt.”
Vervolgens draagt hij de parochies op om in ieder geval vanaf 16 januari weer mensen toe te laten
tot de vieringen, “in ieder geval in het eucharistisch centrum”. Een en ander volgens het geldende
protocol van het bisdom. In dat protocol staat o.a. dat koorzang niet toegestaan is in toegankelijke
vieringen. Er moet gekozen worden voor een cantor of zangersgroep van maximaal vier personen.

De Paulus Stuurgroep zal dit weekend over deze opdracht spreken en de waarde van het fysiek
bijeenkomen en consequenties voor ieders veiligheid en en de consequenties van het stilvallen
van de koren proberen af te wegen.

Actie Kerkbalans
Zaterdag 15 januari start de actie Kerkbalans weer. Kerkbalans is de jaarlijkse actie voor de
structurele financiering van de katholieke kerk. Met andere woorden: de jaarlijkse oproep om uw
kerkbijdrage te voldoen. Zie ook https://www.kerkbalans.nl/
De stuurgroep heeft besloten dat we de brieven die verstuurd worden voor deze actie voornamelijk
via email gaan sturen. Alleen de mensen van wie we geen emailadres weten krijgen een papieren
brief.
In de digitale brief zal direct een mogelijkheid ingevoegd zijn om uw (jaar)bijdrage over te maken.
Digitale verzending is een grote besparing op menskracht en papier en overboeken wordt u
gemakkelijk gemaakt.

Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap
Naast Kerkbalans bestaat onze vriendenstichting natuurlijk ook nog steeds. De vriendenstichting
heeft voor een belangrijk deel de livestream financieel mogelijk gemaakt!
Zie ook https://stichtingvriendenvandepaulusgemeenschap.nl/

Kerstvieringen
De online vieringen met Kerstmis zijn door veel mensen bekeken.
Het aantal wordt uitgedrukt in ‘views’, dat wil zeggen het aantal keren dat er met één computer
naar een uitzending gekeken werd door één of meer personen. Het aantal personen dat er heeft
gekeken zal dus waarschijnlijk nog groter zijn dan het aantal views.
De Kerstavondviering met het kinderkoor had 260 views.
De Kerstnachtviering had 145 views.
De viering op eerste Kerstdag had 135 views.
De viering op Tweede Kerstdag had 82 views en driekoningen had 84 views.
Dank aan alle meevierders en aan allen die dit mogelijk maakten.
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Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur
via livestream te volgen

Zondag 9 januari
Eucharistieviering met pastor Oostendorp en het PJK

Zondag 16 januari
Viering van Woord- en Gebed met Bart Koet en het Dameskoor

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

Uw bijdrage aan de collecte kunt u storten via deze link

We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid.
Daarom zijn de vieringen helaas niet toegankelijk voor publiek

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

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep.  Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v.  Paulus Parochie Utrecht  of
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap
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