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 Allerzielen 
 Woensdag 2 november is Allerzielen en deze dag is als gedenkdag nauw verbonden met het feest 
 van Allerheiligen op de dag ervoor. 
 De gedenkdag voor de overledenen stamt uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny (F), waar 
 Odilo van Cluny haar in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam 
 Allerzielen. 
 In de Pauluskerk herdenken we  om half acht  alle overledenen  en we ontsteken het licht speciaal 
 voor diegenen die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 Als u graag een overledene die langer dan een jaar geleden is overleden, wil laten noemen in de 
 voorbede geeft u de naam dan komende week via email door aan de Stuurgroep. 
 Paulus@katholiekutrecht.nl 

 Vieringen 
 Zaterdag 29 oktober 19.00u 
 Taizégebed, gemeenschap 

 Zondag 30 oktober 10.30u    WINTERTIJD 
 ̀Woord- en Gebedsdienst, Zondag Anders 

 m.m.v. het Vijfde Element 

 Woensdag 2 november 19.30u 
 Allerzielenviering 

 Jos Hettinga en GeNOOTen 

 Zondag 6 november 10.30u 
 Sint Maartenviering 

 Woord- en Gebedsdienst en Sint Maartenspel 
 Myriam Braakhuis en het Kinderkoor 

 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 

 De Pluim van Sint Maarten 2022 
 De Pluim van Sint Maarten wordt op zondag 6 november in de Catharinakathedraal aan het eind 
 van de viering van 10.30 uitgereikt aan de Stichting Appeltaartconcerten. U bent van harte 
 uitgenodigd dit mee te maken. Aansluitend wordt in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht 61) een 
 miniconcert door Appeltaartconcerten gegeven, met hoe kan het ook anders koffie met appeltaart! 
 Aanvang Bonifatiushuis: 11.45 uur. In Martinus + van november leest u over Appeltaartconcerten 
 en de Pluim. 

 Meezingen met de Cantorij 
 Ja , je leest het goed, wij nodigen zangers en zangeressen uit om mee te zingen met de Cantorij, 
 niet voor altijd (mag natuurlijk wel, graag) maar gewoon om een mooi groot koor te hebben met de 
 Kerst, of met de 1e adventszondag. Was je ooit lid, of wil je eens weten hoe het is, gewoon een 
 maandje proeven. Voel je vrij om mee te doen. 
 We repeteren elke donderdag van 20-22 uur in de Pauluskerk, je wel bekend. 
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 Voor info of vooraf aanmelden kun je contact opnemen met: 

 ●  Frans Witteveen: tel.: 0302766051 ; email:  dommelaer@kpnplanet.nl 
 ●  Ingrid Klaarenbeek; tel. 0628539403: email:  klaarenbeekheisen@planet.nl 
 ●  Werend Griffioen: tel. 0633318104:  werendgriffioen@gmail.com 
 ●  Of natuurlijk onze dirigente Annemiek van der Niet: tel. 0634710871, email: 

 annemiekvdn@gmail.com 

 Je bent welkom!!!!! 
 Groet, namens de cantorij: Hannie Spierings 

 Lichtjestocht 2022 
 Drie kerken in Tuindorp gaan weer actief samenwerken om ook dit jaar weer een Lichtjestocht te 
 houden op zaterdag 17 december tussen 18 en 20 uur. 
 Om dit daadwerkelijk uit te voeren vragen we uw medewerking: Wij kunnen ondersteuning 
 gebruiken bij de voorbereidingen, in de werkgroep, bij de figuranten, de catering, bij het uitzetten 
 en opruimen van de route, veiligheidsplan, kortom, een ideale manier om je medeparochianen 
 (nog) beter te leren kennen. En geloof me, ondanks al het werk wat er gedaan moet worden, 
 kunnen we er altijd met veel voldoening op terug krijgen. Ik ben altijd enthousiast, jij ook? 

 Meld je aan of vraag verdere informatie bij Getruus Bors: tel. 0623316086 , email: 
 gertruusbors@gmail.com 
 Of de algeheel coördinator 
 Hannie Spierings, tel 0646347995 of email:  hpols54@gmail.com 
 Wij gaan er weer een mooie tocht van maken! Doe je mee? 
 Met vriendelijke groet, Hannie Spierings 

 Ons videokanaal 
 Door een beleidswijziging bij Twitch worden video’s (zoals de interviews met Paulusparochianen) 
 nog maar zeer kort bewaard. De Stuurgroep kijkt naar een andere oplossing. Dat kan YouTube zijn 
 maar vanwege de commercie en het gebrek aan zeggenschap als de video eenmaal geplaatst is 
 vinden we dat minder ideaal. We onderzoeken de mogelijkheid om de interviews de vorm van een 
 podcast te gaan geven. En dan kan dat wellicht via de eigen website. 

 Eerste Communie 
 Ouders van kinderen van 7 a 8 jaar worden van harte uitgenodigd zich aan te melden voor de 
 Eerste Communievoorbereiding die, bij voldoende aanmeldingen, in de Pauluskerk georganiseerd 
 zal worden. Mail naar  Paulus@katholiekutrecht.nl 

 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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