
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 11 – Jaar A 

Informatie over de week van 04 feb. – 10 feb., 2023 

VIJFDE ZONDAG VAN HET JAAR A 
Jes. 58, 7-10       1 Kor. 2, 1-5        Mt., 5, 13-16 

TER OVERDENKING 

Als de wereld er niet beter van wordt, 
hebben wij geen reden van bestaan, 
als mens niet, 
als gezin niet, 
als groep van mensen niet, 
als Kerk niet. 
Wij zijn het zout der aarde, 
en dus bedoeld om smaak te geven aan het leven. 
Wij zijn het licht van de wereld, 
en dus bestemd 
om alle duisternis uit het leven te weren. 
Wij staan ten dienste van het geluk van allen. 
De één met de pen, de ander met een schop, 
de één met de computer, de ander aan de kassa, 
de één op school, de ander in de fabriek, 
de één in de politiek,  
de ander in een sociale organisatie, 
de één op de preekstoel,  
de ander aan het ziekbed, 
de één in de kleine kring van het gezin, 
de ander op het internationale forum, 
de één in de schijnwerper, 
de ander in de stilte en de eenzaamheid. 
Maar allen staan wij 
ten dienste van het geluk van anderen. 
Want als de wereld er niet beter van wordt, 
hebben wij geen reden van bestaan. 
 

Carlos Desoete 



MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur  
- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 12 feb., 6de zo. Jaar A: P. Andy (Koor) 
- 19 feb., 7de zo. Jaar A: P. Simon;  
- 22 feb., Aswoensdag: P. Luc; Boomkerk: P. Andy; Verrijzeniskerk: P. Simon 
- 26 feb., 1ste zo. 40dagentijd: P. Luc (koor); Verrijzeniskerk: P. Simon; De Boomkerk: 
P. Andy 
- 05 mrt., 2de zo. 40dagentijd: P. Andy  (kinderkoor); De Boomkerk: P. Simon 
 

MEDEDELINGEN 

- 10 februari KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 

OM TE REVLECTEREN  

Soms is een mensenleven zo gekwetst 
dat brood niet meer verzadigt 
en water niet meer laaft, 
dat vuur niet meer verwarmt 
en een huis niet meer herbergt. 
Wonden worden soms alleen geheeld 
als iemand het opbrengt om voor een ander 
brood en water, vuur en huis te zijn. 
Er is veel vraag naar zo een mens 
die voor een ander zo nabij is als God. 
Alleen vraag ik mij af wat ik ben: 
die vraag of het antwoord? 

dominicains.be 

 
KAARSEN: 130,50 + COLLECTE: 413,26 + INTENTIE: 25 (28-29 jan)= € 568,76 
 

INTENTIES 

- zielenrust : Ton Rutte, Jenny Mezach-Koster, Henk Janssen, Eline Duivelshof, Koen 
Duivelshof en Herman Boeyoekoe. 
 

RK 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  

about:blank
mailto:ipci@devierevangelistenamsterdam.nl

