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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.
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.
Start werkseizoen 2022-2023
Zondag 28 augustus is de openingszondag van ons nieuwe werkseizoen. De viering wordt door de
Cantorij en Bart Koet verzorgd. De PaulusStuurgroep zal kort iets vertellen over plannen en
voornemens voor de komende tijd en hoe we daar iedereen bij nodig zullen hebben.
Er wordt een jonge parochiaan gedoopt en, zoals hierboven al staat, er is een moment van dank
en afscheid voor Caralita.
Emeritaat Bart Koet
Vanwege zijn afscheid bij de Tilburg University houdt Bart Koet op vrijdag 30 september een
afscheidsrede onder de titel;
Het woord als wapen?!
Vier stemmen uit de oudheid beluisterd: Cicero, Tacitus, Jesus en rabbi Eliezer
Namens de Rector Magnificus zijn wij allen uitgenodigd de lezing bij te wonen en na afloop wat te
drinken. Registreren voor 23 september is noodzakelijk en kan via REGISTREREN (vóór 23
september 2022). Vult u daar vooral even uw eigen naam en emailadres in.
Vrijdag 30 september 16.15u in de Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.
U kunt de rede desgewenst ook online volgen via een livestream:
Live uitzending Aula | Tilburg University.
Bedrijfs Hulpverlening in de kerk
Wie belangstelling heeft voor een korte cursus bedrijfshulpverlening in de kerk kan zich aanmelden
bij de Stuurgroep. De cursus zal op 14 september ‘s avonds in de Pauluskerk gegeven worden.
Vieringen
Zondag 21 aug 2022 10.30 uur
Woord- en Communieviering met Gérard Martens en cantor
Zaterdag 27 aug 19.00u
Taizéviering met de gemeemschap
Zondag 28 aug 2002 10.30 uur
Woord- en Communieviering met de Cantorij en Bart Koet.
Doop van Robin Alexander Klaarenbeek
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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Betekenisvol (kook)-restaurant Zaterdag 27 augustus
U bent van harte uitgenodigd in dit speciale restaurant. Een plek waar we elkaar ontmoeten voor
een smaakvolle en gezellige avond met een heerlijk Italiaans driegangenmenu.Dit wordt met een
team enthousiaste vrijwilligersvoorbereid en bereid, met als belangrijkste ingrediënten, aandacht
en liefde!
Zie ook de meegestuurde flyer.
Lustrum High Tea Tuindorps Belang
Op zondag 11 september vanaf 14.30u is iedereen welkom bij de High Tea van Tuindorps Belang
in ecologisch tuinenpark de Driehoektuin. De ingang is Winklerlaan 151 , dat is achter de flat van
Careyn. https://driehoektuin.nl/
Zie de meegestuurde affiche.
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

Kerk in het buitenland: San Francisco, kathedraal

Foto’s: Floris Keppel
Hee u ook een mooie vakan e-kerk-foto? Stuur ‘m in naar paulus@katholiekutrecht.nl en laat
iedereen meegenieten! (voor de digitale lezers: meer foto’s op pagina 3)
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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