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Paulusmarkt
De jaarlijkse Paulusmarkt op 27 november jl. was een groot succes. Er was een grote opkomst en
veel voor en door elkaar gemaakte spullen en heerlijk eten dat van eigenaar gewisseld is!
Goed verzorgde borrel en gezelligheid ondanks de kou.
De opbrengst tot nu toe is een record van 1170 euro voor de Stichting vrienden van de
Paulusgemeenschap!
Volgend jaar weer en ben jij er dan ook bij om met je talenten bij te dragen?

Adventsactie
Opvang en hereniging van straatkinderen in Congo
https://www.vastenactie.nl/projecten/opvang-en-hereniging-van-straatkinderen-in-dr-congo
De Pauluskerk hoopt €2000,- in te zamelen voor dit doel. U kunt bijdragen via de collectes in de
kerk of door geld over te maken op: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinusparochie Utrecht.
U kunt dat doen via deze speciale link.
In de collectemandjes voor de Adventsactie treft u vanaf zondag een QR-code aan. Als u die scant
met de browser van uw telefoon komt u ook op deze betaalverzoekpagina. De QR-code hangt ook
op de prikborden van de kerk.

Provencaals Kerstdorp in het Pauluscentrum
Op Kerstavond en op Eerste Kerstdag kunt u in het Pauluscentrum een handgemaakt
miniatuurdorp bekijken waarin kleine figuurtjes, zg. Santons, menselijke verhalen uitbeelden.
Verhalen van lief en leed die met Kerstmis allemaal bij elkaar komen. Een traditie uit de Provence,
Frankrijk. Eerste Kerstdag ‘s middags geopend van 13.30 - 15.30u als aangename
onderbreking van de eerste Kerstdag.
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https://www.vastenactie.nl/projecten/opvang-en-hereniging-van-straatkinderen-in-dr-congo
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Fu_WfKu4RR-0A6ocHmCTgQ


Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 11 december
Derde zondag van de Advent

Woord- en Communieviering met Jos Hettinga en het PJK

Zondag 18 december
Vierde zondag van de Advent

Gebedsviering in de sfeer van Taizé
met Marie-José van Bolhuis en het koor GeNOOTen

De weg terug; Oecumenische vespers in Tuindorp

Woensdag 14 december 19.30u
Oecumenische Vesper in de Tuindorpkerk (Prof Suringarlaan 1)

Online hier te volgen

Woensdag 21 december 19.30u
Oecumenische Vesper in de Jeruzalemkerk (Kouwerplantsoen 1a)

Livestream nog onbekend

Vieringen met Kerstmis en Oud en Nieuw

Zaterdag 24 december 19.00u
Kerstavondviering “Ritme van de Hoop”

met Myriam Braakhuis
gezongen Kerstspel door het Kinderkoor

en deelname van het Paulus Blazers Ensemble

Zaterdag 24 december 22.00u
Plechtige Kerstnachtviering van Woord- en Communie

met Jos Hettinga en zang door de Cantorij en het PJK samen

Zondag 25 december 10.30u
Hoogfeest van Kerstmis

Dagviering van Woord- en Communie
met Gérard Martens en zang door de Cantorij en het PJK samen

Zaterdag 31 december 19.00u
Traditionele Oudjaarsgebedsviering

met Marie-José van Bolhuis en het PJK

Zondag 1 januari 10.30u
Woord- en Communieviering op nieuwjaarsdag

met Jos Hettinga en Tobias Kruit

Zondag 8 januari 10.30u
Drie Koningen

Eucharistieviering met Hans Boogers en het PJK
Kindernevendienst en Nieuwjaarsreceptie
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/2310-Tuindorpkerk/events/event/15869513-202212141930


Uw bijdrage aan de collecte voor de Martinusparochie kunt u storten via deze link
Uw bijdrage aan de Adventsactie kunt u storten via deze speciale link.
Of met de QR-code in de kerk.

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. Dit geldt ook voor de
Kerstvieringen.

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

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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