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 Verwarming 
 In de Pauluskerk en de ruimtes voor en achter zullen we de gasverwarming komende winter 
 uitsluitend gebruiken om het gebouw op een constante temperatuur van 12 graden te houden. 
 Er wordt een uitzondering gemaakt voor de maaltijdviering bij Paulus aan Tafel. Dan verwarmen 
 we de kerk wel. 
 In het Pauluscentrum komt eind oktober elektrische infraroodverwarming. Dat zijn witte panelen 
 aan het plafond die snel warmte afgeven en ook weer snel afkoelen. Deze panelen mogen 
 aangezet worden als er een activiteit in het Pauluscentrum is. Dit kost natuurlijk stroom, maar deze 
 oplossing is vele malen zuiniger dan de gasketel laten draaien. 

 Ramen en deuren 
 Ramen en deuren gaan we gesloten houden zolang de coronamaatregelen dat toestaan. 
 Ook tijdens de vieringen houden we de buitendeur dicht. Er komt tijdens de vieringen een bordje 
 op dat iedereen welkom is en de deur niet op slot is. 
 De rijplaat voor rolstoelen en rollators is aangepast zodat de buitendeur ook echt dicht kan. 

 Koorrepetities 
 Zodra het voor koren te koud wordt om in de kerkzaal te repeteren adviseert de Stuurgroep hen 
 om in het Pauluscentrum bij de piano te repeteren. De infrarood plafondpanelen mogen dan 
 uiteraard aan. 

 Vieringen 
 Jas aanhouden wordt misschien toch weer wat normaler, “net als vroeger” zeggen sommige 
 mensen al. 
 In de viering van 2 oktober (Franciscus) gaan we het hebben over duurzaamheid in onze 
 geloofsgemeenschap met creatieve tips! 

 Livestream 
 Met veel plezier hebben enkele vrijwilligers, met financiële steun van de Stichting Vrienden van de 
 Paulusgemeenschap, in de coronatijd een goed werkende livestream opgebouwd. 
 De laatste maanden werd er echter nauwelijks meer rechtstreeks thuis meegevierd. Het aantal 
 kijkers is soms één of twee maar vaker nul. Wel worden vieringen later nog wel eens 
 teruggekeken. Al met al aanleiding voor de Stuurgroep om te besluiten dat de livestream na 
 komende zondag alleen nog ingezet gaat worden bij bijzondere gelegenheden zoals straks met 
 Kerstmis. Bij extreme koude of een nieuwe coronagolf zou de livestream ook weer een 
 mogelijkheid kunnen zijn. 

 Buitenactiviteit van de Groene Huiskringen 
 Op zaterdag 8 oktober a.s. bent u van harte welkom voor een rondleiding bij de Groene 
 Kans. Wilt u eens proeven van duurzaam geteelde groenten en ontdekken hoe je zelf kunt 
 koken met groente en fruit van het seizoen? Dan is dit echt iets voor u. 
 Meld je even aan bij Aletta Gerritsen (agerritsen1952@outlook.com of bij Ineke van Keulen 
 (evankeulen@ziggo.nl), dan kunnen we de gids even laten weten op hoeveel mensen ze kan 
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 rekenen bij de rondleiding. Liefst vóór donderdag 6 oktober. 
 We vertrekken om 14 uur vanaf de voorkant van de Tuindorpkerk. Rechtstreeks met de auto 
 kan natuurlijk ook, het adres is Groenekanseweg 142, 3737 AJ Groenekan. (de website is in 
 bewerking (verwar de tuin niet met de Amsterdamse tuinderij!). 
 We sluiten af met een kop thee of een sapje en taart in de theetuin 
 Bent u ook benieuwd wat de Groene Huiskringen zijn (een initiatief van de Tuindorpkerk en de 
 Pauluskerk) spreekt u dan Frans Snijders, Marie-José van Bolhuis of Beatrijs Koet aan. 

 Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur 

 Zondag 2 oktober 
 Woord- en gebedsdienstmet Marie-José van Bolhuis en het Kinderkoor. 

 Aftrap van (De) zorgen voor ons gemeenschappelijke huis 
 Groener Geloven 

 Zondag 9 oktober 
 Eucharistieviering met Hans Boogers en het Paulus Jongerenkoor 

 Alleen nog voor de viering van 2 oktober:  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 
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https://www.twitch.tv/pauluskerkonline
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=FfSgxOiyxyw9uXbaPbE09q8rWQ3rttuw
mailto:paulus@katholiekutrecht.nl
mailto:paulus@katholiekutrecht.nl
mailto:fam.vanbolhuis@gmail.com
mailto:jos-hettinga@planet.nl
mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl


 Kerk op vakan�e 
 De meest noordelijke kerk van Nederland: De Sint Egbert Kapel op Schiermonnikoog. 

 Foto: Frans Snijders 

 Hiermee sluiten we dit seizoen van “Kerk op Vakan�e” af. Dank aan de inzenders! 
 Volgend jaar verder. 

 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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