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 Afscheid Caralita Vincenten 28 augustus 
 Zoals inmiddels wel bekend is neemt Caralita Vincenten per 1 september a.s. na 29 jaar (!) 
 afscheid als dirigent en organist van de Pauluskerk. 
 Caralita is iemand bij wie de kerkmuziek en de dienstbaarheid daaraan volledig in het bloed zit. 
 Daar hebben wij als Paulusgemeenschap vele jaren heel veel aan gehad. 
 Zondag 28 augustus is de laatste zondag waarop Caralita in functie zal zijn. 
 Ze blijft als Paulusparochiaan betrokken en aanwezig. En ze heeft al gezegd dat ze in goed 
 overleg wil invallen als musicus als dat nodig is. 
 De Paulus Stuurgroep nodigt iedereen van harte uit om zondag 28 augustus aanwezig te zijn en 
 na de viering nog even te blijven voor een officieel én een informeel moment van dank en afscheid. 

 Taizévieringen 
 Op de website  Taizé in Utrecht  staan nu ook de Taizégebeden  van de Martinusparochie vermeld. 
 Na de zomer gaan we wat contact zoeken met de andere Utrechtse organisatoren van 
 Taizévieringen om ervaringen te delen en te leren van elkaar. 

 Ariënsprijs 
 Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Hiervoor zijn 
 vijfentwintig initiatieven genomineerd. Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de 
 PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd op 
 https://www.aartsbisdom.nl/stembus  . Deze openbare  stemronde duurt tot 15 oktober 2022. 
 De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer. 
 Meer informatie:  Nieuwsbericht Ariënsprijs  en  De genomineerden  . 

 Vieringen 

 Zondag 7 augustus 10.30u 
 Woord- en Communieviering met Bart Koet en cantor 

 Zondag 14 augustus 10.30u 
 Woord- en Communieviering met Marie-José van Bolhuis 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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https://www.taizeinutrecht.nl/jongerengebed/_gebeden_in_nederland
https://www.aartsbisdom.nl/stembus
https://www.aartsbisdom.nl/stemmen-op-ariens-prijs-voor-diaconie-2022-geopend/
https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-diaconie/ariensprijs2022/genomineerden-ariens-publieksprijs-2022/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=tvpMML1HHQlBrgH328D1RGp1dIy6E5Wh


 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 
 Vanwege de vakantieperiode is er op dit moment geen bloemengroet. 

 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 

 Kerk in het buitenland: Zweden 

 Trefaldighetskyrkan 
 (de Drievuldigheidskerk), 
 Arvika, Zweden 

 en deelname door gemeenschapsleden en voorgangers (M/V) aan de Gay Parade 
 Op het spandoek staat “de grootste is de liefde”. 

 Hee� u ook een mooie vakan�e-kerk-foto? Stuur ‘m in naar  paulus@katholiekutrecht.nl  en laat 
 iedereen meegenieten! 

 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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