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Dankwoord van Caralita
Beste mensen van de Pauluskerk,
hierbij wil ik iedereen bedanken die mijn afscheid afgelopen
zondag tot een feest heeft gemaakt:
de Stuurgroep, de Cantorij, het Dameskoor, het Paulusberaad
en ook mijn familie.
Hartelijk dank voor de speeches, de liedjes, cadeaus, kaarten
en e-mails.
Het was een mooie afsluiting van een lange periode en ik kijk
er met plezier op terug!
Caralita Vincenten

(Foto Mark Overmars)

Wat beweegt jou?
“Wat beweegt jou?” is de titel van een serie ‘televisie-interviews’ die Marie-José van Bolhuis en
Tobias Kruit gehouden hebben en nog gaan houden met Paulusparochianen. Deze interviews zijn
te bekijken op ons videokanaal waar ook de vieringen te bekijken zijn. Vanaf nu kunt u de
aankondiging, de ‘trailer’ bekijken. Klik hier voor de trailer van Wat Beweegt Jou?

Wilt u ook wel eens geïnterviewd worden? Mail aan Paulus@katholiekutrecht.nl
Parochieviering 18 september
Op zondag 18 september is er een gezamenlijke Martinusparochieviering in de Rafaëlkerk.
Er is dan geen viering in de Pauluskerk
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Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur
Zondag 4 september
Viering van Woord en Gebed met gastvoorganger Arnold Smeets en
cantor
Zondag 11 september
Viering van Woord en Communie met Jos Hettinga en het PJK
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

Kerk in eigen land: Deventer

Mariabeeldje 17e eeuw
RK Kerk Deventer. Foto’s: Ine de Haan

Bruilo skazuifel

Hee u ook een mooie vakan e-kerk-foto? Stuur ‘m in naar paulus@katholiekutrecht.nl
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