
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 1 – Jaar A 

Informatie over de week van 26 november - 2 december 2022 

Eerste zondag van de advent 
Jes., 2, 1-5        Rom., 13, 11-14          Mt. 24, 37-44 

TER OVERDENKING - Advent: tijd om wakker te worden! 
 

Open ogen voor het ongeziene lijden van vergeten mensen. 
Helderheid van geest 
die het spel van ieder-voor-zich doorbreekt. 
Open oren voor de vraag achter de woorden, 
voor het roepen dat gesmoord,  
voor het nieuws dat verzwegen wordt.  
 

Open oog en oor voor de tekenen van hoop 
die ontluiken als groene twijgen in volle winter: 
stappen naar vrede, inzet die gratis is, 
het groeien van verbondenheid, 
het niet meer zwijgen  
van kleine mensen. 
 

Open hart voor de Stem 
die vanuit mensen en structuren 
diep in ons blijft roepen 
tot wij opstaan  
en een keuze maken tot ommekeer  
naar God en de mensen toe. 
 

Advent: wakker worden 
en opstaan met kracht  
in je hart en je handen. Vier weken de tijd 
om je te oefenen in 
mens-worden. 

www.dominicains.be 
 



INTENTIES  

Goede gezondheid van Fam. Stötefalk en kleinkinderen 

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een luisterend 
oor en een kopje koffie of thee) 
- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 04 dec. Pater Simon (kinderkoor) 
- 11 dec. Pater Andy (volwassenkoor) 
- 18 dec. Pater Luc (geen koor) 
- 24 dec. Kinderviering: Pater Simon (kinderkoor) 
- 24 dec. Kerstavond: Pater Luc; P. Andy: De Boomkerk 
- 25 dec. Kerstochtend: Pater Luc; P. Simon: De Boomkerk; P. Andy: Verrijzeniskerk 
- 26 dec. 2de kerstdag: P. Luc, P. Simon en P. Andy 
 

MEDEDELINGEN 

- 01 december KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- zondag 4 december (na de eucharistieviering): catechese voor de eerste communie 
 

KAARSEN: 95,67 + COLLECTE:  371,30  (19-20 nov.) = € 466,97 
 

NATIONALE JONGERENCOLLECTE: €112,- 
 

VACTINATIES GGD AMSTERDAM IN PAULUSKERK – CORONAVACTINATIE 

Op 7 december om 13.00-17.30u. U hoeft geen afspraak te maken 
 

OP WEG NAAR KERSTMIS 

Op dinsdag 29 november om 15.00u houden we een “lectiodivina” over het 
evangelie lezing van de tweede adventzondag. U bent van harte welkom!!! 

 
KERSTCONCERT te VERRIJZENISKERK 

Alle buurtbewoners en parochianen van De Vier Evangelisten zijn van harte welkom 

bij het kerstconcert in Amsterdam Nieuw-West; zondag 18 december om 14.30 

uur; in de Verrijzeniskerk; Louis Bouwmeesterstraat 76 te Amsterdam-Slotervaart. 

Na afloop een gezellig samenzijn, met een hapje en drankje, aangeboden door het 

parochiële team van de H. Marcusgemeenschap. U kunt gratis parkeren.  

ONLINE VIERING:  
Onze online viering kunnen wij weer terug vinden op onze YouTube kanaal 



RONDGANG DOOR DE PAULUSKERK 

Het orgel, het kruisbeeld en olieverfschilderij. 
Het orgel dat zich aan de rechterkant van de altaar tafel bevind is in 1978 gebouwd 
door de firma Jos Vermeulen, orgelbouwer uit Alkmaar. De dispositie (register) van 
het orgel is: manuaal I: C-g’’’;bourdon8’; prestant4’; mixtuur 2-3st. Manuaal II C-
g’’’; holpijp 8’; roerfluit 4’; nasard 2(2/3); prestant 2’; pedaal c-f; bourdon 16’. 
 

Op 17 december 1978 werd het plechtig ingewijd. De Heer Bernard Bartelink, 
organist van de kathedrale Basiliek St Bavo te Haarlem, heeft de bouw begeleid en 
heeft met een orgelconcert dit orgel ingespeeld. Het orgel is aan de kerk 
geschonken door de Bouw-en beleggings-maatschappij ELJBE. 
 

Het kruisbeeld dat nu in de absis achter de altaartafel hangt komt oorspronkelijke 
uit de Lucaskerk en is in 2019 bij overgang naar de Pauluskerk meegebracht. 
Oorspronkelijk was dit een kruis zonder een Christus corpus. Het kruis is gemaakt 
van het hout van de knielbanken toen er in de Lucaskerk een herschikking 
gebeurde van de banken. Pastoor Van Ogtrop (later plebaan van de kathedraal van 
Haarlem) in die tijd pastoor in de Lucaskerk heeft bij een bezoek in Congo aan een 
nicht van zijn vriend de Afrikaanse Christus beeltenis meegebracht en is dan op het 
kruis bevestigd. (rond de jaren 80) Gedurende de versiering voor het paasfeest van 
2022 (pater Luc en Polen) hebben de polen het uit hout gefreesde houten plaket 
met INRI aan gebracht. Zo kan je het nu in zijn geheel bewonderen. 
 

Olieverfschilderij 
Op de achterwand bij het zijpad in de nabijheid van de kleine ingang hangt een 
olieverfschilderij “het leven overwint het lijden”. De schilderij, geschilderd door de 
beeldend kunstenaar Willem Claassen, heeft onze parochie vanaf 1 februari 1999 
voor onbepaalde tijd in bruikleen. Zeg maar een schenking. 
Links boven ziet u de gekruisigde Jezus en daaronder: grote smekende om uitkomst 
roepende handen: de lijdende mens, die zich verbonden voelt met de Gekruisigde. 
Rechtsboven: de Emmaüsgangers met de verrezen Heer in hun midden: zij 
herkenden Hem aan het breken van het Brood, waardoor zij de moed vonden om 
verder te gaan. Daaronder de zweetdoek van Veronica, waarin het gezicht van 
Jezus is afgedrukt: al moet een mens er oog voorhebben, het goede dat je doet , 
blijft zijn waarde behouden. In november 2022 is er een nieuwe belichting 
aangebracht en is het op zijn oorspronkelijke plaats van voor de renovatie weer 
opgehangen. 
Een aanwijzing hiervan geeft volgende beschrijving van een kunstwerk dat er 
vroeger was, de vraag is…..en waar is dit nu? 
In het raam boven dit schilderij een voorstelling van het “zonnelied van St 
Franciscus” gemaakt door Piet Bruijnen en frater Antoon Brugmans. Een in gebed 



verzonken Franciscus, omstraald door de 
zon en omgeven door de schepping, gaat 
mensen in dankbaarheid voor naar God 
om alles wat hem gegeven is. 

 
 

 
 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN 
OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 
Website: 
https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: 
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email 

IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl 

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten 
Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (op dit YouTube kanaal kunt u de vieringen 
volgen en terugkijken) 
 

****Een Gezegende Zondag**** 
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