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 Actie Kerkbalans 
 Ieder jaar in januari vraagt de RK Kerk in Nederland om onze bijdragen voor het financieren van 
 bisdommen en parochies. In ons geval gaat uw bijdrage voor ongeveer tien procent naar het 
 Aartsbisdom Utrecht waarmee we werk en beleid van de kardinaal financieel steunen. Negentig 
 procent gaat naar de St. Martinusparochie die het geld zo goed mogelijk weer beschikbaar stelt 
 aan de locaties, zoals de Pauluskerk, op basis van begrotingen. 

 In het verleden werd de actie voor de jaarlijkse bijdragen gevoerd door brieven te versturen, 
 toezeggingen te inventariseren, machtigingen in te zamelen en herinneringen te sturen. Alles op 
 papier. Dat gaan we in de Pauluskerk een beetje anders doen. 
 Iedereen van wie we het emailadres kennen krijgt de uitnodiging om bij te dragen komende week 
 via email. U ontvangt een brief met daarin diverse 
 mogelijkheden aangereikt om bij te dragen. 
 Uiteraard zit er in de digitale brief een digitale betaallink. 
 Dat is snel en modern en heel gemakkelijk. 
 Parochianen waarvan we het emailadres niet weten krijgen 
 een papieren brief thuis bezorgd. Voor hen zijn er uiteraard 
 ook diverse betaalmogelijkheden. 

 Hou uw mailbox of brievenbus in de gaten! 

 Gedeeltelijk open kerk 
 Vanaf aanstaande zondag 23 januari is er ruimte voor twintig kerkgangers en een koor  . 
 Als u niet in het koor zingt en ook niet op een andere manier betrokken bent bij de uitvoering van 
 de viering moet u zich aanmelden via de website.  https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ 
 Na de viering is de kerk nog een half uur open voor vrije inloop. 

 Nieuw is dat u een type II of type IIR masker moet dragen over neus en mond heen ook 
 terwijl u zit en meezingt. Alleen sprekers en koorleden mogen het masker afzetten. 
 Deze maskers houden druppels tegen die vrijkomen naar anderen als je ademt, praat of zingt. Ook 
 houden deze mondneusmaskers druppels tot een bepaalde grootte tegen die je zelf inademt, 
 waardoor je ook als drager beter beschermd bent tegen het virus. 

 Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur 

 Zondag 23 januari 
 Woord- en gebedsviering met Gérard Martens en de Cantorij 

 Zondag 30 januari 
 Zondag Andersviering met leden van de gemeenschap 

 en Het Vijfde Element 

 Voor alle vieringen:  Klik hier om vanaf huis mee  te vieren 
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 Uw bijdrage aan de  collecte  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 goed 
 mondneusmasker als u in de kerk bent. Het masker mag niet af, ook niet als u zit. 
 Een goed masker heeft als type-aanduiding type II of type IIR. Type FFP 2 is van een hogere 
 kwaliteit en mag uiteraard ook. 

 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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