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Stichting vrienden van de Paulusgemeenschap
Zondag 12 juni houdt de Stichting vrienden van de Paulusgemeenschap de
Stichtingsraadvergadering om 11.30 uur in de Jozefzaal.
Donateurs in geld of natura zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u kijken op: https://stichtingvriendenvandepaulusgemeenschap.nl
Week van de Nederlandse Missionaris, Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en
zusters – en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de
ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in
Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen
mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen: onze missionarissen 2.0.
Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, missionair werker
in Brazilië centraal. Pater Dick is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi. Hij steunt
straatjongeren. Frans werkt als coördinator van twee opvanghuizen. Hij is ook voogd van de
kinderen die er worden opgevangen.
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/

Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur
Pinksteren zondag 5 juni 10.30 uur
Woord- en communieviering met het kinderkoor
Voorganger: Jos Hettinga
Zondag 12 juni 10.30 uur
Woord- en communieviering mmv. Het Paulusjongerenkoor
Voorganger: Jos Hettinga

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

Uw bijdrage aan de collecte 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
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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
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Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap

2

