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Schoon goed
Beste Paulusparochianen, Paulusbezoekers, Paulusmensen,
Het is iets waar niet vaak of veel bij stilgestaan wordt: in een werkende parochie wordt met enige
regelmaat wasgoed verzameld en gewassen!
Al enige jaren doen wij dit met vier personen waarbij wij ieder een periode van twee maanden voor
onze rekening houden. Concreet houdt het in dat er meestal één keer in de twee weken was
verzameld wordt en thuis in de wasmachine gereinigd wordt. Rondom de feestdagen kan het iets
meer zijn vanwege aangeleverd tafellinnengoed maar meestal blijft het beperkt tot
schoonmaakdoekjes, theedoeken en eventueel handdoeken (nu de corona-periode voorbij is).
Nu een van onze trouwe krachten aangegeven heeft dit niet meer te kunnen doen, is er dus een
vacature ontstaan:
Wie zou ons kunnen helpen, wie zou dit (onzichtbare) klusje op zich willen nemen?!
Het zou heel fijn zijn als iemand dit op zich zou willen doen zodat de druk op de andere
'waskrachten' niet zwaarder wordt.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit doorgeven aan de Paulus Stuurgroep via
Paulus@katholiekutrecht.nl
Hartelijke groet, Til Wagenaar, Marth Kruit en Gertruus Bors.

Hemelvaartsdag 26 mei
Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. We vieren dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat
we de belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen. (Handelingen 1:11)
Tot die tijd zullen we er samen het beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken
organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van
Barmhartigheid. Daarvan zijn er inmiddels acht. De eerste zes staan in de Bijbel in Mattheüs 25:
35-36. in 1207 heeft Paus Innocentius een zevende werk toegevoegd en in 2015 heeft Paus
Franciscus een achtste Werk van Barmhartigheid voorgesteld.
Anders dan anders wandelen we dit jaar via het Griftpark en de singel naar de binnenstad. We
gaan op zoek naar herkenbare plaatsen waar in de geschiedenis van onze 900 jaar oude stad
werken van barmhartigheid gedaan werden en nog worden. Ondertussen kan iedere meeloper
uitvoering geven aan het achtste werk. En - misschien een paar jaar te vroeg, want kennelijk wordt
er iedere 800 jaar een werk toegevoegd- je wordt uitgedaagd een negende werk van
barmhartigheid met elkaar te bedenken. Met foto’s die iedereen onderweg kan maken komen we in
de aansluitende viering hierop terug.

Programma:
07.15 uur verzamelen bij de Pauluskerk
07.30 uur uitleg en start wandeling
ca 09.30 uur ontbijt in de Pauluskerk voor de wandelaars, foto’s bundelen en selecteren
10.30 uur viering
Aanmelden voor de wandeling graag via de website https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/
selecteer “Paulus”. Of via de intekenlijst achterin de kerk.
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Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur
Zondag 8 mei,
Viering van Woord- en Gebed m.m.v. het Jongerenkoor
Voorganger Marie- José van Bolhuis
Zondag 15 mei,
Woord- en communieviering m.m.v. het Dameskoor
Voorganger Bart Koet

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

Uw bijdrage aan de collecte voor de adventsactie kunt u storten via deze (2e) 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.
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
Jos Hettinga
Gérard Martens

06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga
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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