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Ons Dameskoor 65 jaar!
Opgericht in 1957, bestaat ons Dameskoor dit jaar 65 jaar! Daarmee is het met afstand het langst
functionerende koor van de Pauluskerk. Niet alleen functioneerde het koor lang, het functioneerde
ook vaker dan welk ander koor van ons. Behalve reguliere zondagsvieringen verzorgden zij over
die jaren een ontelbare hoeveelheid uitvaarten en in het verleden ook huwelijken en
huwelijksjubilea als die door de week gevierd werden.
De leden van ons Dameskoor hebben besloten dat 65 jaar mooi is en dat het koor met pensioen
mag. De groep is met te weinig mensen zijn om, na de zomer, weer iedere derde zondag van de
maand voor hun rekening te nemen. Dat betekent dat zij aanstaande zondag hun laatste ‘eigen’
viering verzorgen. Uiteraard zien en horen we hen nog bij de slotviering met alle koren. Zondag is
er een officieel moment van dank en een kleine traktatie bij de koffie.
Fijn als er veel mensen komen!
Lezing over Paulus
Ter gelegenheid van het feest van Petrus en Paulus zal Bart Koet op zondag 26 juni een lezing
over Paulus geven. Vrijwel aansluitend aan de viering van 10.30 begint die lezing om 12.00. Als
docent en hoogleraar aan verschillende theologische opleidingen heeft Bart jarenlang les mogen
geven over Paulus. Paulus is niet altijd begrepen en het kan goed zijn om hem iets beter te leren
kennen. We zullen het hebben over waarom Paulus altijd met een kaal hoofd wordt afgebeeld,
maar ook waarom hij niet alleen patroon is van de Pauluskerk, maar ook van mensen die willen
samenwerken. Ook fijn als er veel mensen komen.
Welkom allemaal!
Zondag 26 juni - Pauluskerk - 12.00u
Slotviering
Alhoewel onze opdracht om als Christen te leven geen vakantie kent pauzeren we ieder jaar wel
een moment. We sluiten het werkseizoen 2021-2022 af op zondag 3 juli. Een werkseizoen zoals
we nog nooit eerder meegemaakt hebben met een periode van een lege kerk op zondagmorgen
en veel leermomenten over hoe we dan toch met elkaar in contact blijven.
Zondag 3 juli kijken we hier op terug. Ondanks de moeilijkheden in het afgelopen gaan we met een
opgewekte viering met alle koren en een borrel na, verzorgd door het Paulusberaad, het
werkseizoen feestelijk uitluiden. We vieren dat we als Paulusgemeenschap overeind gebleven zijn
en al weer in staat zijn te bouwen aan de toekomst.

Synodaal proces
in een aparte email naast deze PaulusActueel sturen we u een aantal documenten toe van
uitkomsten uit het synodaal proces waar we in februari en maart bijeenkomsten over hebben
gehad. Er is een samenvatting en een brief van het parochiebestuur waarvoor zij alle bijdragen van
de gespreksrondes van de Martinus gebruikt hebben Ook vanuit de Pauluskerk. Lokale details
vindt u er niet in terug, maar de grote lijn en visie zeker wel. Het parochiebestuur schrijft o.a. over
de sexuele moraal van de kerk en over het exclusieve priesterschap voor celibataire mannen. Over
dat laatste schrijft het bestuur glashelder:

1

“bij de verkondiging van de blijde boodschap heeft Jezus het héle volk aangesproken. Hij heeft alle
gelovigen tot navolging opgeroepen. Hij gaf aan állen de opdracht actief mee te werken aan de
verbreiding van het evangelie. Daarop ingaand spreekt het Tweede Vaticaans Concilie van het
algemene priesterschap van de gelovigen. Dat betekent nadrukkelijk het als gelovigen in actie komen
en niet afwachten wat er ‘van bovenaf’ wordt gevraagd: Het roept ons op zelf in beweging te komen.”
Hieraan koppelt het bestuur dat veel deelnemers aan het proces zich afvragen of
“het houdbaar is dat het priesterambt alleen openstaat voor celibataire mannen. Komt hiermee de
bediening van de sacramenten niet in gevaar komt in onze streken?”
De tweede samenvatting is het verslag van het Aartsbisdom. Het Aartsbisdom durft het ook aan
om het verplichte celibaat ter discussie te stellen. En daarnaast schrijft het Aartsbisdom over de
sexuele moraal van de kerk: “Ook wordt als pijnlijk ervaren dat de seksuele moraal meer centraal
lijkt te staan dan het geloof en dat de empathie richting de gelovigen soms lijkt te ontbreken. Vele
keren wordt gewezen op het gebrek aan inclusiviteit”.
Het is veel tekst, maar de moeite waard om eens rustig voor te gaan zitten en u door te laten
inspireren. De Paulus Stuurgroep gaat in het nieuwe werkseizoen, samen met betrokkenen,
bekijken welke elementen uit de gesprekken die we gevoerd hebben verder het beleid in de
Pauluskerk moeten gaan bepalen.

Voedselbank Overvecht
De voedselbank Overvecht heeft een ernstig probleem met de beschikbaarheid van het pand van
waaruit ze nu werken. De voedselbank stuurt een noodkreet uit en hoopt zo mensen te bereiken
die bekend zijn met vastgoed-projecten en suggestie hebben. Zie hun vraag via deze link:
https://mailchi.mp/b395429b1f40/voedselbank-overvecht-loopt-over?e=9855251a7a

Corona
Het aantal coronabesmettingen in Nederland en daarbuiten neemt weer wat toe.
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.
We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
U hoeft niet in quarantaine als u in de buurt was van iemand met corona.
Om besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan is het wel belangrijk om na contact
met een positief getest persoon extra alert te zijn op klachten, direct te testen bij klachten en
contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met de positieve persoon te vermijden. Bij
een positieve testuitslag gaat u altijd in isolatie. Bij klachten blijft u minimaal vijf dagen thuis tot u
24 uur klachtenvrij bent. Ook als u gevaccineerd of hersteld bent.

Verhuizing Ton Peters
Pater Ton peters ofm, oud voorganger in de Pauluskerk en bij velen nog goed bekend stuurde ons
een verhuisbericht. Het wordt als bijlage met deze PaulsuActueel meegestuurd.
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Vieringen
Zondag 19 juni 10.30u
Sacramentsdag
Woord- en Communieviering met Gérard Martens en het Dameskoor
Zaterdag 25 juni 19.00u
Taizéviering - gemeenschap
Zondag 26 juni 10.30u
Petrus en Paulus
Woord- en gebedsviering met Bart Koet en de Cantorij
Doopviering
Zondag 3 juli 10.30u
Slotviering
Woord- en Communieviering met alle koren en Marie-José van Bolhuis

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

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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