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 Palmpaasstokken versieren 
 Op zaterdag 9 april gaan we Palmpaasstokken versieren. Doe je mee? 
 We komen bij elkaar van 11.30 tot 13.00 uur in het Pauluscentrum. Er wordt voor lunch gezorgd en 
 voor alles wat er nodig is om een mooie Palmpaasstok te maken. 
 Je kunt je versierde Palmpaasstok vervolgens meenemen tijdens de Palmpasenviering op zondag 
 10 april. Daarna brengen we de Palmpaasstokken naar ouderen in verpleeghuis De Voorveldse 
 Hof. 
 Wil je meedoen? Laat dat even weten door te mailen naar Myriam: mabraakhuis@gmail.com 

 Synodaal proces 
 Zaterdag 19 maart is er van 10.00 - 13.00u de derde bijeenkomst in het kader van het Synodaal 
 proces in de Martinusparochie. De bijeenkomst is in de Johannes Bernarduskerk en het thema is 
 communio 

 Op zondag 27 maart en vrijdag 1 april houden we drie bijeenkomsten in  het kader van het 
 synodaal proces in de Pauluskerk. De Paulus Stuurgroep daagt u uit om aan de hand van veertien 
 stellingen met elkaar in gesprek te gaan over de kerk en de gemeenschap. Het zijn prikkelende 
 stellingen over de kerk als instituut, het celibaat, het denken in gender in de kerk, de kerkmuziek, 
 bijbelvertalingen en nog veel meer. De opzet van bijeenkomsten van het synodaal proces is gericht 
 op constructief gesprek waarbij iedereen ook bedenkt wat hij of zij kan bijdragen aan het ideaal. 
 Dus daar bent u toe uitgenodigd. 

 Zondag 27 maart: 
 Om  09.30u  willen we dit doen speciaal voor ouders  met jonge kinderen 
 Om  12.00u  doen we dit graag met de wat ouderen van  de Paulus. 
 Maar u mag het tijdstip van voorkeur ook zelf kiezen. 

 Vrijdag 1 april: 
 Om  21.30u  schuiven we aan bij de repetitie van het  Paulus JongerenKoor en voeren we graag het 
 gesprek met hen en met alle jongere Paulusgangers die dat willen. 

 Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur 

 Zondag 20 maart 
 Derde zondag van de Veertigdagentijd 

 M. m.v. Dameskoor, Voorganger Jos Hettinga 

 Zaterdag 26 maart 
 om 19.00 uur Taizégebed 

 Zondag 27 maart 
 Vierde zondag van de Veertigdagentijd 

 Zondagmorgen anders m.m.v. de Cantorij 

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

 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 

 Gebed 

 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. 

 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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