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Synodaal proces
Wij hebben u gevraagd om na te gaan of u wilt meedenken over de toekomst van de kerk vandaag
de dag. Een aantal mensen heeft gereageerd. U kunt nog steeds reageren via
paulus@katholiekutrecht.nl of spreekt u één van ons aan. (Marie-José, Bernard, Willem, Tobias of
Flore).

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.

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.

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.

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

Interessant nu is dat de Duitse kardinaal Reinhard Marx spreekt over de combinatie van wel en
niet celibataire priesters in de RK kerk. Hij doet deze uitspraak en oproep in het kader van het
synodaal proces zoals dat in Duitsland is georganiseerd. Wellicht vinden we de ruimte om ook in
ons proces over iets dergelijks hardop met anderen van de Martinusparochie na te denken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/02/interview-duitse-topkardinaal-pleit-voor-afschaffing-van-het-c
elibaat-a4084140

Uitnodiging

KOM DAT ZIEN! ESCAPEROOM TERRA vrijdag 18 maart 20.00 uur Tuindorpkerk
Pauluskerk en Tuindorpkerk i.s.m. Janskerk

Ben je het praten over de klimaatcrisis beu en vind je dat er nu eindelijk eens wat moet gebeuren,
kom dan naar de theatervoorstelling Escaperoom Terra in de Tuindorpkerk.

Op vrijdagavond 18 maart spelen jongeren van het Weilandklooster uit Gouda
(www.weilandklooster.nl) daar de confronterende en uitdagende voorstelling “Escaperoom Terra”
Dit wil je niet missen!
Meld je aan bij Annette Kerkstra akerkstra@casema.nl, entree € 5,00.

Wees er snel bij, er is beperkt plek vanwege de (nu nog) geldende RIVM-maatregelen.

Meer informatie vind je op de meegestuurde poster en in Tussentijds Magazine van maart.
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Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 6 februari
Eucharistieviering met pastor Oosterhuis en het Kinderkoor

Zondag 13 februari
Woord- en communie viering met Jos Hettinga en het PJK

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. 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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