
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 6 – Jaar A 

Informatie over de week van 24 december - 30 december 2022 

MOEDER GODS 
Numeri 6,22-27       Galaten 4,4-7       Lucas 2,16-21 

TER OVERDENKING 

Ik wens je van harte 
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, 
in wie je vertrouwen stelt 
en bij wie je thuis kan zijn. 
Ik wens je van harte 
dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven: 
een ontmoeting, een lach, een aanmoediging, 
een uitgestoken hand, een blik vol begrip, 
iets goeds, iets schoons, iets teders, 
iets dat je boeit, 
iets waarbij je herademt en nieuwe moed krijgt, 
iets waarbij je gaat zingen, gaat danken, gaat dienen, 
iets dat je stil maakt, 
iets dat ontroert, 
iets dat je bidden doet. 
Ik wens je van harte 
dat je minstens één mens mag gelukkig maken 
door jouw aanwezigheid, je spreken, je goedheid, 
je begrip, je aanmoediging, je troost, 
je luisteren, je vriendschap, je medeleven. 
Ik wens je van harte 
dat je dan elke avond zachtjes kunt zeggen: 
“Het leven is heerlijk, 
mijn vrienden zijn goed, 
ik ben tevreden. 
Ik dank U, God.” 

Bron: dominicains.be 



 
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  

- 08 jan., Openbaring  van de Heer: P. Andy (Koor) - nieuwjaarsreceptie 
- 15 jan., Doopsel van Christus : P. Luc (geen koor) 
- 22 jan., 2de zondag door het jaar: P. Andy (koor); Verrijzeniskerk: P. Simon  
- 29 jan., 3de zondag door het jaar: P. Luc; Verrijzeniskerk: P. Andy 
 

MEDEDELINGEN 

- 06 januari KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- 8 januari: nieuwjaarsreceptie na de zondagsviering. 
- Don Boscofeest - gezinsviering op zondag, 29 januari om 10u. 
* Receptie na de viering. Alle parochianen zijn uitgenodigd!!! 
 
CORONA VACTINACTIE IN DE PAULUSKERK 
 

De GGD komt op woensdagmiddag 4 januari 2023 weer vaccineren van 13.00 tot 
17.30 uur in onze kerk. U hoeft geen afspraak te maken.  
 

KAARSEN: 207,02 + COLLECTE:  1.130,96 + INTENTIE 180 (24-25 dec.)= € 1.517,9 
 

INTENTIES 

Eeuwige rust van:  
- Coen en Eline Duivelshof 
- Anton Rutte 
- Joseph Aloisius Ratzinger/Paus Benedictus XVI (Op zaterdag 31 december 2022 is 

hij in de ochtend overleden. Dat heeft het Vaticaan bekend gemaakt).  
 
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  
 
 

****Een Gezegende 2023****  
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