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Paulusmarkt
Op de eerste zondag van de advent, 27 november, is er na de viering weer onze jaarlijkse
Paulusmarkt voor en door onze gemeenschap. Er zijn o.a. overheerlijke chocoladeletters waar je je
naam op kan laten zetten, zelfgemaakte honing, zelfgemaakte kaarsen en kerststukjes, sokken,
kunst, wijn. En er worden lootjes verkocht voor een weekend in de Eifel voor 4 personen. Daarbij
wordt voor een heerlijke borrel en elkaars gezelschap gezorgd!

Vergeet niet geld mee te nemen en een boodschappentas!

Oecumene
Aanstaande zondag vieren we gezamenlijk met onze geloofsgenoten van de Tuindorpkerk.
De viering begint om 10.00u en wordt gehouden in de Tuindorpkerk aan de van Riellaan.
Voorgangers zijn Piet-Jan Rebel en Marie-José van Bolhuis. het Paulus Jongerenkoor zingt.

Paulus Blazers Ensemble
Een nieuw initiatief in de Paulus is de oprichting van het Paulus Blazers Ensemble.
Deze groep blazers, klarinet, hobo, trombone en drie trompetten (!) in leeftijd variërend van 10 tot
62 jaar, zal zondag 20 november de volkszang op Christus Koning ondersteunen.
De tweede inzet staat gepland met Kerstmis.

Annulering Lichtjestocht
Eerder lieten we u weten, dat de kerken in Tuindorp de Lichtjestocht weer gaan organiseren. Nu
moeten we het tegendeel melden.
Vanuit de Pauluskerk hebben veel mensen gehoor gegeven aan de vraag van Gertruus om in en
rondom de kerk te helpen bij de Lichtjestocht. Dank hiervoor.
Ook in de Tuindorpkerk was de bereidwilligheid bijna voldoende.

Maar de tocht heeft als doel dat de 4 kerken samenwerken om voor de wijk iets moois neer te
zetten. En helaas, die samenwerking kon door gebrek aan menskracht dit jaar niet gerealiseerd
worden. Het organiserend comité bestond alleen nog uit Siemen van de Tuindorpkerk en Hannie
van de Pauluskerk. En dat is echt te mager. De Jeruzalemkerk en ‘t Eykpunt waren niet in staat om
voldoende mee te werken en daardoor hebben we moeten constateren dat het organiseren van de
tocht geen haalbare kaart is.

Maar zowel de Jeruzalemkerk als t Eykpunt willen kijken of er volgend jaar wel voldoende mensen
zijn om mee te werken en dan gaan we met vier kerken het weer proberen. Dus houdt 16
december 2023 vrij!

Eucharistievieringen en woord- en communievieringen in het Aartsbisdom Utrecht
De kardinaal heeft via een beleidsplan gecommuniceerd dat alle niet-eucharistische vieringen op
zondagmorgen stapsgewijs binnen vijf jaar worden beëindigd. Er zijn vragen vanuit de
gemeenschap hierover wat begrijpelijk is. De stuurgroep gaat met het Liturgisch beraad
overleggen over wat dit concreet betekent. Op een later moment zullen wij dit met u delen.
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Vieringen op zondagmorgen

Zondag 13 november 10.00u
Oecumenische viering in de Tuindorpkerk

met het PJK, Piet-Jan Rebel en Marie-José van Bolhuis
Geen viering in de Pauluskerk

Zondag 20 november 10.30u
Woord- en Communieviering

met Gérard Martens en het Paulus Blazers Ensemble

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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Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap

2

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=by2FZbVM5bZKimHw1FuSkZPXZucPns0s
mailto:paulus@katholiekutrecht.nl
mailto:paulus@katholiekutrecht.nl
mailto:fam.vanbolhuis@gmail.com
mailto:jos-hettinga@planet.nl
mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl
mailto:paulus@katholiekutrecht.nl
https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/

