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Zondag 24 april; de viering start om half twaalf !!
Aanstaande zondag 24 april, Beloken Pasen, start de viering om half twaalf.
De reden hiervoor is dat pastoor Boogers eerst nog in een andere kerk
voorgaat.
Om van de nood een deugd te maken kunt u na de viering een broodje mee
eten verzorgd door het Paulus Beraad.

Vieringen

Zondag 24 april 11.30u
Eucharistieviering

met Hans Boogers en het Kinderkoor
er is crèche voor de allerkleinsten

Eerste Communie van dertien kinderen van de Pauluskerk

Zaterdag 30 april 19.00u
Taizégebed

gemeenschap

Zondag 1 mei 10.30u
Woord- en Communieviering

met Gérard Martens en cantor

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

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.

4 mei Dodenherdenking

Kerk open van 20.00 - 21.00u
Gelegenheid voor het opsteken van een kaars en gebed

er is koffie en thee
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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

Open kerk door de week
Het Pauluscentrum is open op donderdagen van 10.30 – 12.00u

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

Terugblik op de Goede Week en Pasen
De Paulus Stuurgroep dankt iedereen die bijgedragen heeft aan de vieringen van de Goede Week
en Pasen. Het bijdragen bestaat natuurlijk vaak uit werk verzetten. en dat is door velen intensief
gedaan. Maar bijdragen bestaat ook uit deelnemen, meevieren ( in de kerk of thuis), betrokken zijn
en in gedachten en gebed de gemeenschap versterken in het licht van Pasen.
Het was bijzonder om de variatie in vieringen te zien. Van de verstilde oecumenische vespers tot
de ontspannen Sedermaaltijd en de plechtige maar feestelijke vieringen van de Paaswake en de
Eerste Paasdag. De grote aantallen bezoekers waren een kroon op ieders werk.

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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Witte Donderdag 2022
Met de inzet van veel vrijwilligers herdachten we op Witte

Donderdag met zo’n 70 aanwezigen het laatste avondmaal
van Jezus. We deden op een wijze die geïnspireerd was op

de Joodse Sedermaaltijd.
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