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Oekraïne
‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’
Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang
van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse
plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen
voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen
worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op
bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte
Oekraïne. Zondag 6 maart staat ook de Koperen Aker voor dit doel klaar. Lees hier verder

De bisschoppen tonen zich geschokt en roepen op tot gebed Lees hier verder

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen

in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en

slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de Heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening

en samenwerking in Europa.

Guatemala
Wij hebben dit jaar gekozen voor een vastenactieproject waarbij we geld inzamelen voor hulp aan
Maya boeren in Guatemala. Die dreigen door het aanleggen van een waterkrachtcentrale geen
water meer te krijgen om hun land te bevloeien. Meer informatie in Tussentijds Magazine.

Vastenactieproject 2022 startbijeenkomst 9 maart 2022
Op woensdagavond 9 maart vindt de startbijeenkomst van de Vastenactiecampagne 2022 van
onze parochie plaats. Vanaf 20.00 uur in de Rafaelkerk in Utrecht Overvecht, Lichtenberchdreef 4.
U bent allemaal van harte welkom. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.
Wie niet kan komen, kan de bijeenkomst volgen via de livestream van de Rafaelkerk op Youtube.
Gemakkelijk te vinden op YouTube als U Rafaelkerk intypt.
Wij hebben dit jaar gekozen voor een vastenactieproject waarbij we geld inzamelen voor hulp aan
Maya boeren in Guatemala. Die dreigen door het aanleggen van een waterkrachtcentrale geen
water meer te krijgen om hun land te bevloeien. Meer informatie in Tussentijds Magazine.

1



Tuindorpkerk en Pauluskerk op zoek naar duurzaam leven en geloven
Werkavond met Marjan Bosch

Op 30 maart a.s. om 19.30 uur is er in de Tuindorpkerk een inspirerende werkavond met creatief
en praktisch theoloog Marjan Bosch: “40 groene stappen naar duurzamer leven”.  Uitgangspunt is
de vraag:  Hoe doe je dat, groener, duurzamer leven? Welke stappen zette Marjan, welke stappen
kun je zelf zetten?

Praktisch theoloog Marjan Bosch maakt deel uit van de leefgemeenschap De Huijberg in
Huijbergen bij Woensdrecht (https://dehuijberg.nl/) waar vanuit inspiratie en verbondenheid met
natuur een groene manier van leven tot ontwikkeling komt.

Tijdens deze avond neemt Marjan ons mee in haar verhaal, hoe een “groene draad” de rode draad
van haar leven werd. We gaan op reis langs bezinning en avontuur, over ongebaande paden en
ontdekken onze verbondenheid met de Aarde. In het tweede deel van de avond worden we
uitgenodigd om zelf na te denken over praktische stappen richting groener leven. Hoe doen wij dat;
wat inspireert jou en wat past bij jouw leven?

De werkavond is praktisch en bezinnend en is mee te maken op woensdagavond 30 maart in de
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht - aanvang 19.30 uur.  Toegang alleen na reserveren.
Aanmelden via www.tuindorpkerk.nl , ‘40 stappen - Marjan Bosch’ of via de QR-code.

De Tuindorpkerk (PKN) en de Pauluskerk (RK) onderzoeken dit voorjaar onder het motto ‘Groener
geloven, groener leven’ de mogelijkheden van een meer duurzame leefstijl. Ter inspiratie bieden zij
naast de bovengenoemde werkavond “40 groene stappen naar duurzamer leven” op vrijdag 18
maart ook de theaterproductie Escaperoom Terra aan.

Open kerk door de week
Volgende week vergadert het Paulusberaad en zal besloten worden of er door de week weer een
openstelling van het Pauluscentrum mogelijk wordt. Dat heeft ook (en vooral) te maken met
bemensing. Dus als u gastheer of gastvrouw wil zijn op een doordeweekse dag laat dat dan even
weten.

Nieuwsbrief Huis in de Wijk
Klik hier voor de nieuwsbrief
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Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 6 maart
Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Woord- en Communieviering met het kinderkoor en Bart Koet

Zondag 13 maart
Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Eucharistieviering met het PJK en pastor Oostendorp

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

Uw bijdrage aan de collecte, momenteel voor Oekraïne en 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
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.

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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