
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Nu. 2 – Jaar A 
Informatie over de week van 03 december - 09 december 2022 

Tweede zondag van de advent 
Jes., 11, 1-10        Rom., 15, 04-09          Mt. 03, 01-12 

TER OVERDENKING  
 

Advent is uitkijken naar Jezus 
en met Johannes de weg klaarmaken 
en samen op zijn geboorte wachten. 
 
Het is al de verhalen en de  
dromen, die de komst van  
dit Kind oproepen, 
aan elkaar vertellen. 
 
Je huis en je hart klaarmaken, 
zodat elkeen, die nu reeds  
binnenkomt, 
voelt dat het Kind welkom is. 
 
Het is met verlangen de naam 
Uitspreken, die straks op de  
dag van zijn geboorte,  
met vreugde zal klinken:  
Jezus, God redt. 
 

Advent is volop dromen van  
de dag, dat God opnieuw mens wordt onder ons 
en weten dat zijn komst je leven zo kan veranderen 
dat Hij in jouw woorden en goedheid voor mensen gaat leven. 

 
Federatie Kana 



INTENTIES  

Eeuwige rust van: Johan Weerdenburg, Arie de Jong 

 
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  

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

MEDEDELINGEN 

- 09 december KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- Onze online viering is weer terug en te bekijken op ons YouTube kanaal 
 
ADVENT ACTIE - bij de 3de en 4de adventzondag 

Elke jaar hebben wij advent actie. Deze actie steunt enkele projecten in El Salvador, 
Sierra Leone, DR Congo en Somalië om ieder kind een goede start te geven. 
U kunt hiervoor uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer; 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Adventsactie. Graag bij de overschrijving een project 
kiezen. 
De deurcollecte bij deze actie is bedoeld voor ons eigen project. In deze kersttijd 
zullen wij kerstpakketten maken voor parochianen die het nodig hebben. Hiervoor 
hebben wij uw hulp nodig; bezorg ons de namen van diegenen waarbij een pakket 
goed terecht komt. Gelieve aan pater Andy door te geven. 
 

KAARSEN: 95,40 + COLLECTE:  343,70  (26-27 nov.) = € 450,10 

 
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 06 december om 15.00u houden we een “lectio divina” over de 
lezingen van de 3de adventzondag. U bent van harte welkom!!! 
 



KERSTCONCERT in de 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.  

 

RONDGANG DOOR DE PAULUSKERK 

Wij lezen verder in de documenten en vinden: 

Achter in de kerk bij de hoofdingang staat een 
uit hout gesneden Mariabeeld, eens door 
pastoor Adank in Duitsland gekocht. (dit beeld 
staat nu op het priesterkoor) Rechts daarvan 
(in die tijd) een houten, maar helaas 
geschilderd beeld van St-Antonius van Padua, 
in bruikleen gegeven door de orde van de 
Minderbroeders Conventuelen. Tussen beide 
beelden in staat de eerste doopvont; (Larense 
zwerfkei) 
Nog 
een 

ander beeld is er van St Paulus , de 
patroon, de beschermheilige  van onze 
kerkgemeenschap. Het beeld een uit hout 
gesneden is afkomstig uit Duitsland zeer 
sierlijk en stoer beeld. (Paulus met zijn 
zwaard) Oorspronkelijk stond dit beeld 
langs de wand van de oude biechtstoelen, 
nu kan je het vinden bij de offerkaarsen. 
In onze Lucaskerk hingen vijf schilderijen 
die de Belgische schilder Mark Deconinck  
in 1997 voltooide. Vier daarvan zijn direct geïnspireerd door verhalen die alleen in 
het evangelie van Lucas voorkomen. De engel Gabriël kondigt bij Maria de 



geboorte van Jezus aan, Simeon en Anna in de tempel, de Emmaüsgangers en de 
verloren zoon met zijn vader.  Mensen geraakt door Licht. 
In de klassieke schilderkunst worden deze verhalen met al hun details weergegeven. 
Op de doeken van Deconinck krijgen we als het ware een handreiking tot meditatie. 
Zijn bescheiden stijl laat ruimte voor het geheim. De doeken sporen ons aan tot 
nadenken, ja onze eigen fantasie te stimuleren. 
In volgende rondgang meer over die vier doeken. We kijken nu even naar het doek 
Stad van vrede Jeruzalem, dat nu hangt naast het orgel. 
De vier momenten van licht en heil in het leven van mensen worden bekroond 
door het grote visioen van heil, het opgaan van alle volken naar de stad van vrede, 
Jeruzalem. Op de achtergrond zien we het silhouet van de stad, op de voorgrond 
twaalf figuren waaronder pater Damiaan, Peerke Donders en moeder Teresa maar 
ook, karakteristiek voor de stad van de drie religies, een Jood en een moslim. 
Mensen die we mogen gedenken en tot voorbeeld stellen omdat ze een spoor van 
heil hebben achtergelaten. Ze richten hun blik niet op Jeruzalem maar op ons, 
nodigen ons uit om hen te volgen op de weg die zij zijn gegaan. Slechts als wij ook 
mee willen doen en geraakt willen worden door Licht, kan het visioen van de stad 
van vrede werkelijkheid worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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