PaulusActueel
Nr. 144
22 juli 2022

Pelgrimage vanuit Tuindorp e.o.
In de Pauluskerk en de Tuindorpkerk is er deze zomer veel aandacht voor pelgrimage en
bedevaarten. Zo wordt er in de Martinus+ aandacht besteed aan het bedevaartsoord Santiago de
Compostella en vooral de weg daar naar toe en de motivatie en ervaringen van twee pelgrims uit
Utrecht. Maar ook de bedevaart naar Peerke Donders in Tilburg wordt belicht.
De Tuindorpkerkgemeente wijdt de startzondag op 4 september aan pelgrimage en organiseert
een tentoonstelling van schilderijen, foto’s en gedichten e.d. over het thema die in juli en augustus
te bezoeken is.
Men kan ook zelf pelgrimeren door (een deel van) de Sufitrail te lopen. Een oecumenische
activiteit van en voor Tuindorpkerk- en Pauluskerkgangers. Die Sufitrail wordt inmiddels bijna elke
zaterdag door een groep pelgrims gelopen (zie sufitrail.nl). “Onze” Sufitrail wordt op zaterdag 20
augustus a.s. georganiseerd en begint om 9.45 uur bij NS-station Heiloo. Er wordt een verkorte op
maat gemaakte route van ongeveer 12 kilometer gelopen en waarbij toelichting wordt gegeven bij
een drietal “heilige bronnen”, enkele kloosters en een labyrinth. Aanmelden en nadere informatie
bij Maarten van Ditmarsch (ditmarsch@ziggo.nl), tel: 0642219670 liefst voor 2 augustus a.s. Als
duidelijk is hoeveel deelnemers er zijn kunnen afspraken over het vervoer gemaakt worden
Vieringen
Zondag 24 juli 10.30u
Woord- en Communieviering met Jos Hettinga en cantor
Zondag 31 juli 10.30u
Woord- en Communieviering met Bart Koet en cantor

Vanwege de vakantieperiode worden deze vieringen niet online uitgezonden

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

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.
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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
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

Madonna in Coimbra, Portugal.
Heeft u een mooie vakantie-kerk-foto? Stuur ‘m in naar paulus@katholiekutrecht.nl en laat
iedereen meegenieten!
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