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Gewijzigde coronamaatregelen
Geheel in lijn met het nieuwe beleid van de rijksoverheid en van het bisdom zal de Pauluskerk de
preventiemaatregelen tegen corona aanpassen.

De basismaatregelen geen handen geven, wel handen desinfecteren, thuisblijven bij
coronagerelateerde klachten, hoesten en niezen in je elleboog blijven van toepassing.
Deze basishygiëne beschermt ons ook tegen griep, dus dat is mooi meegenomen.

Vanaf zaterdag 26 februari:
Het onderling afstand houden is dan niet meer vereist, napraten mag en er zal weer koffie en thee
na de viering geschonken worden.
De opstelling van de stoelen zal hierop aangepast worden. We zullen er voor zorgen dat er voor
mensen die zich nu extra kwetsbaar gaan voelen er voldoende zitplaatsen met 1,5 meter afstand
zijn.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid of met een essentieel beroep breken er nu bijzonder
spannende tijden aan. Het is onze plicht om daar gevoelig voor te zijn en rekening mee te houden.
Respecteer en biedt -letterlijk- de ruimte aan wie afstand willen houden.

Bezinningsmaaltijd
Op donderdag 24 februari is er weer een bezinningsmaaltijd. Zie de bijlage voor de uitnodiging en
de details.

Synodaal proces
Naast de bijeenkomsten die de Martinusparochie organiseert zal de Stuurgroep ook bijeenkomsten
in de Pauluskerk gaan organiseren. Deze bijeenkomsten zullen iets moois en toepasbaars op
kunnen leveren voor onze eigen gemeenschap maar ze zijn nadrukkelijk ook bedoeld om bij te
dragen aan een grotere gedachtenverzameling. Overstijgende en principiële discussie is daar
nodig en gewenst voor. Uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen dus ook lang officiële weg naar
het bisdom gaan.

De parochiële bijeenkomsten zijn op:
19 februari 10-13 uur. Op die ochtend komen we samen rond het thema missio, dat wil zeggen de
zending van de kerk hier en nu.  (Locatie: Johannes Bernarduskerk)

23 februari, 19.30-21.30 uur. Op deze avond bezinnen wij ons op het thema participatio (de
samenhang en de verbondenheid van mensen in de samenleving en de kerk.  (Locatie: Johannes
Bernarduskerk)

19 maart, 10-13 uur. Op deze ochtend is het thema communio, dat wil zeggen het vormgeven aan
en het vieren van het feit dat wij leerlingen van Jezus Christus zijn.  (Locatie: Johannes
Bernarduskerk)

2 April, 10-13 uur. Op deze ochtend ronden wij het bezinningsproces af en kijken wij samen naar
de oogst (Locatie volgt nog)

Van harte welkom!
De gemeenschapsbijeenkomsten worden nog gepland.

1



Vieringen

Zaterdag 26 februari 19.00u
Taizéviering van de Martinusparochie in de Pauluskerk

Zondag 20 februari 10.30u
Eucharistieviering met Hans Boogers en het Dameskoor

Zondag 27 februari 10.30u
Viering van Woord- en Gebed met Marie-José van Bolhuis en de Cantorij

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 van mensen die dat
nodig hebben en dat graag willen. Volg de quarantainemaatregelen van de overheid zoals die nu
gelden.

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 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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