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Coronamaatregelen
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.

Het onderling afstand houden is niet meer vereist, napraten mag en er zal weer koffie en thee na
de viering geschonken worden.

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. In de stoelopstelling zullen
we daar rekening mee houden

Veertigdagentijd “Beloofd land in zicht”

Woensdag 2 maart is Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd.
De Aswoensdagviering is om 19.30u!
We verbranden in de viering de palmtakjes van vorig jaar voor het askruisje.
Neemt u uw takje mee?

Op de zondagen in de Veertigdagentijd worden de vieringen opgebouwd rond het thema “Beloofd
land in zicht”.
Veel van de lezingen in de Veertigdagentijd dit jaar gaan over bezit en over land, daar zullen wij
het ook over hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om verlangen naar land, land als heilige grond,
land als een geschenk van God, of land als bron van leven.
In de lezingen wordt ook duidelijk dat we dat land soms al in zicht hebben, dat we er zelf aan
kunnen bijdragen dat we het gaan bereiken, zelfs als zal onze bijdrage maar klein zijn. Vasten is
dat we met elkaar oefenen in verlangen naar een beloofd land.

Op de liturgieboekjes ziet u iedere zondag een vroegchristelijke mozaïek, veelal uit Ravenna, met
een passende afbeelding. Over deze afbeeldingen zal op 20 maart van 12.00 - 12.45u een
“Ravenna-lezing” gehouden worden door Maarten van Deventer onder de titel “Vensters ter
inspiratie in de Veertigdagentijd”.

Aswoensdag

De Evangelist Mattheüs schrijft zijn Evangelie.
San Vitale Ravenna, 532-547 AD.
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In de Veertigdagentijd richten we ons ook op het land van Maya’s en Guatemala. Hun landbouw
wordt bedreigd door watertekort.

Red het water van Maya boeren in Guatemala

Dit is het thema van de Vastenactie 2022 die de geloofsgemeenschappen van de parochie Licht
van Christus en de Sint Martinusparochie in samenwerking met Vastenactie organiseren.

De Rooms Katholieke parochie Licht van Christus omvat de wijken Veldhuizen, De Meern,
Parkwijk-Langerak, ’t Zand, Leidsche Rijn-Centrum, Terwijde, Vleuten, Vleuterweide en
Haarzuilens (kortom de voormalige gemeente Vleuten-De Meern en Utrecht-Leidsche Rijn). Het is
een levende gemeenschap. Zij groeit met de dag door de vele nieuwe bewoners uit alle delen van
Nederland, en van over de grenzen. https://www.lichtvanchristus.nl/de-parochie

Het project
Vastenactie helpt boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. Omdat
er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren - Maya’s van de Chuj-stam - kunnen
daardoor hun land niet meer bevloeien. Ze protesteren (vreedzaam), maar het protest wordt met
harde hand neergeslagen. We ondersteunen met onze actie het trainen van de boeren in het
duurzaam gebruik van waterbronnen. Daarbij gaat het om ongeveer 180 gezinnen. En we
ondersteunen de juridische bijstand aan boeren die door hun protest in moeilijkheden zijn
gekomen.
Meer informatie over het project vindt u op de website https://rkdu.nl/vastenactie-2022/.

Collecte
De opbrengst van de collecte is geheel voor de Vastenactie bestemd.

Veiling
Om extra geld in het laatje van de Vastenactie te krijgen, organiseren beide parochies een veiling.
Iedereen kan daaraan meedoen. Meer informatie over de veiling vindt u op de website
https://rkdu.nl/veiling/.

Liturgieboekjes
Voor het vouwen en nieten van liturgieboekjes op A5 formaat zou er wat hulp welkom zijn.
Heeft u tijd daarvoor? Laat het even weten aan de Stuurgroep.

Vieringen

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

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

Woensdag 2 maart 19.30u
Aswoensdagviering met GeNOOTen en Bart Koet

Asoplegging

Voor alle vieringen: Klik hier om vanaf huis mee te vieren
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Uw bijdrage aan de collecte voor de vastenactie 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
Voor de Aswoensdagviering kunt u zondagavond 27 februari tussen 19.00 en 21.00
uur bellen. Let op: In de auto draagt u een mond- neusmasker.

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 ten opzichte
van iedereen die dat wil.

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

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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