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Zondag 8 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie met méér dan dat
Op zondag 8 januari vieren we Drie koningen met een Eucharistieviering en aansluitend kunnen
we elkaar begroeten en het allerbeste toewensen.
Vervolgens wil de PaulusStuurgroep graag ruimte vragen om een aantal zaken, die voor u actueel
kunnen zijn zo aan het begin van een nieuw jaar,  met elkaar en met de Stuurgroep te delen.
We doen dat in kleine groepjes, met een drankje erbij.

Waar we het met elkaar over kunnen hebben:
● Wat heeft u geraakt het afgelopen jaar? Persoonlijk of maatschappelijk. Positief en

negatief. Waar werd u blij van of juist niet?
Bijvoorbeeld: Corona. Het stoppen van een activiteit. De vele dopelingen en
communicanten die er waren. Paulus aan tafel. Een koude kerk. etc. etc.

● Wat vindt u heel fijn en goed en moeten we vooral behouden in de Pauluskerk?
● Wat heeft u gemist en zou er moeten komen?
● Stel dat we lezingen, een bijbelgroep, een eetgroep en een groene groep gaan beginnen.

Gaat ú daar dan aan meedoen? Wat zou u daar zoeken?
● Wat zou ú willen doen om de Paulus levendig te houden? Bijvoorbeeld bij de Cantorij

gaan??

Marie-José van Bolhuis zal een en ander toelichten en begeleiden. Het geheel zal niet langer dan
30 tot 40 minuten duren. Fijn als u mee wil doen!

Vieringen met Oud en Nieuw

Zaterdag 31 december 19.00u
Traditionele Oudejaarsgebedsviering

met Marie-José van Bolhuis en het PJK

Zondag 1 januari 10.30u
Woord- en Communieviering op nieuwjaarsdag

met Jos Hettinga en Tobias Kruit

Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 8 januari
Drie Koningen

Eucharistieviering met Hans Boogers en het PJK
Kindernevendienst en Nieuwjaarsreceptie

Zondag 15 januari
Doop van de Heer

Taizéviering met de gemeenschap
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Uw bijdrage aan de collecte voor de Martinusparochie 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

De leden van de PaulusStuurgroep wensen u alle goeds toe bij
de start van het nieuwe jaar 2023
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