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 Afscheidsviering pastor Oostendorp 
 Op de ochtend van 23 maart is thuis overleden pastor (prof. dr. H.T.) Oostendorp. 
 Hij was op zijn 94e nog volop actief in onze St. Martinus parochie. Door de week op de 
 dinsdagochtend en vrijdagochtend om 10 uur in de Aloysiuskerk. In de weekends afwisselend in 
 Aloysiuskerk, Pauluskerk, Rafaelkerk, St. Nicolaas Monica Jacobus (Spaanstalig), Johannes 
 Bernardus. 
 Een wijze man, die je kon boeien in zijn voorgaan en verkondiging. Daarnaast prettig in de omgang 
 en deelde van harte zijn rijke levenservaringen met ons. 

 Zijn uitvaartviering zal plaatsvinden op woensdagochtend 30 maart om 10.30 uur in de 
 Aloysiuskerk. U bent van harte welkom. 
 U kunt ook online de viering volgen:  www.sounds-perfect.nl/oostendorp 

 De begrafenis zal plaatsvinden in Groningen, alwaar zijn vrouw Anneke begraven ligt sinds 
 november 1982. 
 Na afloop van de afscheidsviering van pastor Oostendorp is er aansluitend koffie drinken achter in 
 de Aloysiuskerk, 
 Aanmelden kan via  secretariaat@katholiekutrecht.nl  . 

 Woensdagavond 30 maart 
 Op deze avond bent u welkom bij een werkavond met Marjan Bosch over Groener geloven. Zie de 
 bijlage voor meer informatie. U kunt zich aanmelden door te mailen naar Robert Quast: 
 cogijquast@gmail.com 

 Huis in de Wijk, Marcuspassie 
 Een muziekviering met teksten van lijden en hoop 
 koralen, teksten en gedichten rond beelden van Henk van Loenen 
 zondag 10 april  van  15.45 – 17.30  uur  in de Tuindorpkerk. 
 Muzikale leiding Annemiek van der Niet  Klik hier voor  de nieuwsbrief 

 Synodaal proces 
 Afgelopen donderdag is er tijdens Bij Paulus aan Tafel tijd ingeruimd voor een gesprek in het kader 
 van het Synodaal proces. 
 Zondag 27 maart  gaan we daar op twee momenten mee  verder. 
 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. Zie ook PaulusActueel 134. 
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 Graag ook uw aandacht voor de extra inzameling voor de voedselbank in Overvecht op  zaterdag 2 
 april 2022. 

 Op zondag 3 april 2022  vindt inspiratiebijeenkomst vanwege Dag van het Jodendom plaats in de 
 Pauluskerk. Aanvang: 15.00 uur (verwachte eindtijd 17.00 uur) 

 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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