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Oproep hulp verhuizing voor de Voedselbank Overvecht
Onze Pauluskerk is nauw betrokken bij de voedselbank Overvecht. Wij zamelen 24/7 via onze
voedselbank producten in, en wij ondersteunen met onze vrijwilligers hun extra acties voor
inzameling van producten.
Nu echter is er een andere vraag.
De voedselbank Overvecht moet verhuizen vanuit de Burezinadreef naar de Winterboeidreef.
(kleuterschool gebouw van de Cleophas school).
Dat is een giga klus. En zonder heel veel helpende handen op velerlei gebied, is het een bijna niet
te klaren klus.
Wanneer: vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober
Wie heeft er een dagdeel voor over om de voedselbank te verhuizen en/ of in te richten. Dan komt
een goede " winkel ruimte " voor de 125 gezinnen  die de voedselbank Overvecht hard nodig
hebben.
Wie heeft tijd en zin om te komen helpen deze klus te klaren, laat het weten aan Gertruus Bors  via
Gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.

Uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie
Het Aartsbisdom Utrecht en het Ariëns-Comité organiseren dit jaar voor de zevende keer de
uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie. Deze vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het
Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate). Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar,
waarna het programma om 10.30 uur start. De dag eindigt rond 15.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd om bij deze diaconale dag aanwezig te zijn. Ook kunt u mensen uit uw parochie,
Parochiële Caritas Instelling of diaconale werkgroepen uitnodigen om mee te komen. Op
www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022 vindt u het programma van de prijsuitreiking op 22 oktober.
In verband met de catering willen we u vragen zich uiterlijk 17 oktober a.s. aan te melden via
ariensprijs2022@aartsbisdom.nl
Adres Titus Brandsma Huis:
Titus Brandsmaplein 2
7423 EM Deventer
Bereikbaarheid:
Het Titus Brandsma Huis ligt direct naast station Deventer-Colmschate.
Per auto: navigeer op ‘Doornenburg 384, Deventer’, u wordt dan tot aan (de achterzijde van) het
gebouw geleid. In de woonwijk rond het Titus Brandsma Huis is gelegenheid tot gratis parkeren; dit
kan ook aan de overzijde van het spoor op het terrein van sporthal De Scheg aan het Piet van
Donkplein.
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Adventsmarkt
Op 27 november organiseert de SVP een adventsmarkt. Hiervoor kun je je diensten aanbieden,
enkele voorbeelden zouden kunnen zijn: Zelfgemaakte sokken, kaarsen, marmelade, een advies,
een taart, koekjes, en andere waren etc. etc.; een markt voor elkaar door elkaar.

Zou jij ook je diensten willen aanbieden? Neem graag contact met ons op. Via mail:
vriendenvanpaulus@gmail.com of neem telefonisch contact op met Myrthe Terranea op 0611 318
318.

Hoewel we hopen dat het dit jaar live kan doorgaan, organiseren we ook een digitale markt, en
wanneer corona roet in het eten gooit zal alleen de digitale markt plaatsvinden.
Voor beide markten kunt u zich aanmelden. Voor verdere informatie kunt je contact opnemen met
Ellen de Vries (e.m.j.devries@gmail.com ) of met Myrthe Terranea op bovengenoemd nummer.
Vaak treft u ons ook op zondag in de kerk.

Psalm 900
Utrecht heeft zijn Psalter, een 1100 jaar oud handschrift met daarin onder andere de 150 Psalmen.
In de Tuindorpkerk klinken ze bijvoorbeeld vanaf de orgelgalerij als ze vertolkt worden op het
Ruprechtorgel, met zijn 300 jaar het oudste orgel van onze stad. In de Jeruzalemkerk hoor je vaker
een combo. Ook als andere muziekinstrumenten gebruikt worden, kunnen psalmen indrukwekkend
klinken en daarnaast is het boeiend om te ervaren hoe componisten en tekstdichters zich in de
afgelopen negen eeuwen door psalmteksten hebben laten inspireren. Iets daarvan kun je ervarens
tijdens het  concert van zaterdagmiddag 15 oktober. Dan wordt het orgel bespeeld door David
Jansen. Een ad-hoc koor onder leiding van Dorien Schouten en een ook al voor deze gelegenheid
samengestelde band zullen Psalmen van alle tijden laten horen: van Psalter tot Anders, van
Gregoriaans tot Stanford.
Twee Tuindorpse kerken, de Jeruzalemkerk en Tuindorpkerk, hebben de handen ineen geslagen
om er een aanstekelijke middag van te maken, een reis door 900 jaar psalmen, afgewisseld met
korte toelichtingen en voordracht  door Len Borgdorff.
Tuindorpkerk, Suringarlaan 1 -  zaterdag 15 oktober om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Première compositie ‘Terwijl wij leven’
Liederen die je in beweging brengen en uitnodigen om anders te kijken naar het alledaagse: dat is
de liederencyclus ‘Terwijl wij leven’, die op 30 oktober in première gaat in de Utrechtse
Janskerkgemeente. De première is de afsluiting van een reeks activiteiten in het Jubileumjaar van
de gemeente. De viering is kosteloos toegankelijk.
De teksten zijn geschreven door pastor Kees van der Zwaard van de Janskerkgemeente. Ze zijn
gebaseerd op gesprekken met gemeenteleden. De muziek is gecomponeerd door Bert van den
Brink en verenigt elementen uit de traditie van de Engelse koormuziek met andere muziekstijlen,
waaronder jazz. “Het zingen moet een zintuigelijke ervaring zijn”, zegt Van den Brink. Bert van den
Brink is klassiek pianist en doceert piano aan het Utrechts conservatorium.
De première vindt plaats op 30 oktober om 11 uur in de Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht.
Uitvoerenden: het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage, Laurens de Man (toetsen), Maria Goetze (sopraan).
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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 oprijplaat 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.

Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 16 oktober
Woord- en communieviering met Jos Hettinga en Cantor.

Zondag 23 oktober
Woord- en communieviering met Bart Koets en de Cantorij

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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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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