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 Parochiedag Sint Martinus 2022 
 Zondag 18 september houden we onze parochieviering in de Rafaëlkerk. Er is dan geen viering in 
 de Pauluskerk. We doen dat dit jaar niet in november vanwege de kans op een nieuwe coronagolf 
 in het najaar.In de nieuwsbrief van de Martinusparochie heeft u hier al over kunnen lezen. 

 Kijkt u ook even op de website: 
 https://www.katholiekutrecht.nl/2022/08/25/martinus-parochiedag-2022/ 

 Herdenking & Actie Amelisweerd 23 en 24 september 
 Misschien weet u het nog, misschien heeft u er wel van gehoord. De acties in Amelisweerd. Op 24 
 september 2022 is het 40 jaar geleden dat een deel van Amelisweerd werd gekapt voor de aanleg 
 van de A27. Terwijl grote machines een gedeelte van het bos velden, werden de ''bosbezetters'' uit 
 de bomen gehaald. 
 De kap vond plaats terwijl er in de Utrechtse Rechtbank nog een kort geding diende om de kap 
 tegen te houden. Nu, 40 jaar later, wordt een deel van het bos bij Amelisweerd opnieuw bedreigd 
 door de plannen om de A27 te verbreden. 
 De actiegroep "Ik ga de boom in" heeft een actieweekend georganiseerd om de gebeurtenissen 
 van 40 jaar geleden te herdenken en vooral om te laten zien dat een grote groep mensen bezorgd 
 is en de bomen van Amelisweerd graag wil behouden. 

 Als Paulus willen we ons meer gaan inzetten voor duurzaamheid en natuurbehoud; we zijn van 
 plan om Groene Kerk te gaan worden. Tijdens de viering van 2 oktober hoort u hier meer over. 
 Deze actie voor Amelisweerd is een goede gelegenheid om onze stem voor natuurbehoud te laten 
 horen en onze groene ambities in actie om te zetten. Van harte uitgenodigd dus, om hieraan mee 
 te doen! 

 Op 23 september om 20.00 uur worden de gevallen bomen herdacht op het Domplein. 
 Op 24 september is er een actiedag, die start om 11.00 uur met een fietstocht vanuit het 
 Wilhelminapark richting Amelisweerd. Meer informatie is te vinden op: 
 h�ps://ikgadeboomin.org/ac�eweekend-amelisweerd/ 

 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. 
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https://www.katholiekutrecht.nl/2022/08/25/martinus-parochiedag-2022/
https://ikgadeboomin.org/actieweekend-amelisweerd/
https://www.taizeinutrecht.nl/jongerengebed/_gebeden_in_nederland


 Voedselbank Overvecht 
 De voorraden van Voedselbank Overvecht zijn helemaal op. Daarom heeft de voedselbank 
 Overvecht op zaterdag 24 september weer een inzamelingsactie  bij AH de Gaard. 
 We vragen nog vrijwilligers, die een tijdje kunnen helpen? 
 Het gaat om shifts van 2 uren met steeds 5 mensen, tussen 09.00 en 17.00 uur. 
 Gertruus Bors ontvangt graag de aanmeldingen: gertruusbors@gmail.com 
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 Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur 
 Taizé viering om 19.00 uur, inloop 18.30 uur. 

 Zondag 18 september 10.30 uur 
 Eucharistieviering in de  St. Rafaëlkerk, 
 Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht 

 Zaterdag 24 september 19.00 uur 
 Taizégebed 

 Zondag 25 september 10.30 uur 
 Woord en communiedienst, voorganger Bart Koets 

 Onder muzikale begeleiding van de Cantorij 

 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 

 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. 

 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  06-10852666 / e-mail:  Marie-José  van Bolhuis 
 Jos Hettinga  06-23590737 / e-mail:  Jos Hettinga 
 Gérard Martens  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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