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 Adventsactie  hulp aan straatkinderen in Congo 
 Ons geschenk aan het Kerstkind is sinds jaar en dag dat wij kinderen in moeilijke omstandigheden 
 een steuntje in de rug geven via de nationale Adventsactie. Dit jaar helpen wij als Utrechtse 
 parochies straatkinderen in de Democratische Republiek Congo. 
 In een bijlage bij deze PaulusActueel leest u hier alles over. 

 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! 

 Voortzetting van de Taizévieringen 
 Al bijna een jaar vind de maandelijkse Taizéviering van de Martinusparochie in onze kerk plaats. 
 Daarvoor was dat in de Johannes-Bernarduskerk. Van oudsher altijd op zaterdagavond. De 
 Taizéviering, ook wel Taizégebed genoemd, is gebaseerd op verstilling in een meditatieve sfeer. In 
 een tweede bijlage bij deze PaulusActueel kunt u daar meer over lezen. 

 De Taizégebeden op zaterdagavond trekken op dit moment een vaste groep bezoekers en iedere 
 maand ook weer wat andere mensen die zo nu en dan komen. 
 Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en hebben we een punt bereikt waarop we, als 
 Pauluskerk, in staat denken te zijn deze vieringen voor een grotere groep mensen te kunnen 
 aanbieden waarbij we vooral ook aan u denken. Een paar veranderingen gaan daarbij helpen. 
 Ook daarover leest u in de bijlage bij deze PaulusActueel. 

 Sacrament van het Vormsel 2023 
 Alle jeugdigen die tussen 1 oktober 2010 en 31 december 2011 geboren zijn worden van harte 
 uitgenodigd om zich voor te bereiden op het Vormsel. 
 Ook voor hun ouders is er een voorbereiding in de vorm van een informatieavond en in de vorm 
 van betrokkenheid. 
 De vormselvoorbereiding is ieder jaar weer een geanimeerde, leuke en uiteraard zinvolle activiteit 
 en vond afgelopen jaar o.a. in de Pauluskerk plaats. Of dat nu ook weer zo is is nog niet 
 vastgesteld. Naast bijeenkomsten zijn er ook altijd bezoeken en activiteiten buitenshuis. 
 De voorbereiding is een vorming op zichzelf dat met het sacrament bekrachtigd wordt. 
 In de derde bijlage bij deze PaulusActueel vindt u de uitnodigingsbrief en het aanmeldformulier. 

 Oecumenische vespers in de Advent met werken van Franz Hazelzet 

 Woensdag 7 december; 19.30 uur - Pauluskerk 

 Woensdag 14 december; 19.30 uur - Tuindorpkerk 

 Woensdag 21 december; 19.30 uur - Jeruzalemkerk 
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 In een vierde bijlage bij deze PaulusActueel leest u meer over deze vespers, de schilderijen die 
 daarbij een rol spelen en de tentoonstelling van de werken van Franz Hazelzet. 

 Voedselbank Overvecht zamelt in! 
 Het was koud in de kerk, maar de sfeer was enorm warm en gezellig. De inzameling voor de 
 Voedselbank Overvecht tijdens Sint Maarten was weer een groot succes. Er werd van alle kanten 
 enthousiast spullen gebracht. Daarnaast werden we verwend door prachtige, en soms ook hele 
 creatieve, gezangen. Aan het einde van de avond konden er drie volle auto's naar de Voedselbank 
 gebracht worden. Super! 

 Onlangs is de Voedselbank verhuisd: dankzij de hulp van vele vrijwilligers is er nu een mooie 
 ingerichte winkel aan de Winterboeidreef. Daar is meer ruimte, de Voedselbank is nu drie dagen in 
 de week open en kan daarmee voldoen aan de grotere vraag, die er helaas op dit moment is. 

 Op  zaterdag 26 november  organiseert de Voedselbank  weer een  inzamelingsactie bij de Albert 
 Heijn De Gaard  , van 8.00u tot 17.00u. Wie zouden hierbij  een paar uurtjes willen helpen? 
 Je kunt je hiervoor aanmelden bij Nico Jongerius:  jongeriusnico@gmail.com  06-19997123 

 Vieringen 

 Zaterdag 26 november 19.00u 
 Taizéviering 

 Zondag 27 november 10.30u 
 Woord- en Communieviering met Bart Koet en de Cantorij 

 Eerste zondag van de Advent  Paulusmarkt 
 Zondag 4 december 10.30u 

 Woord- en Communieviering met Gérard Martens en het Kinderkoor 
 Tweede zondag van de Advent 

 Collecte  Uw bijdrage aan de Adventsactie 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 

 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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