
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 7 – Jaar A 

Informatie over de week van 07 jan. - 13 jan., 2023 

OPENBARING VAN DE HEER 
Jes., 60, 1-6      Ef., 3, 2-3a. 5-6      Mt., 2, 1-12 

TER OVERDENKING 

Zoeken naar een ster van hoop 
 Eeuwig heimwee drijft ons voort   
en houdt ons gaande   
in goede en kwade dagen.  
 Heimwee naar geborgenheid,   

hunker naar een warme thuis   
en naar de veilige plek   
waar een mens aanvaard,   
bemind mag zijn zoals hij is.   
Onvoorwaardelijk,   
de eenzaamheid voorbij.  

Nood aan ruzieloos samenleven.   
Droom van vrede,   
van een wereld   
waar eenieder tot zijn recht kan komen   
en waar alles wordt gedeeld met allen.  

Diep verlangen naar geluk;   
zien en voelen   
en van harte weten:   
het is goed te mogen leven.   
Tijd om op adem te komen;   
grond onder de voeten te voelen;   
iemand die ons draagt.  

Eeuwig heimwee drijft ons voort.  
Sterk is het zoeken van de mens   
naar een ster van hoop.  

Naar Ward Vanoverbeke  
 



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  

- 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 
- 5 feb., 4de zondag door het jaar: P. Luc (koor); Verrijzeniskerk: P. Simon;  
De Boomkerk: 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!!! 
 

Avondgebed 22 januari 2023 

Op 22 januari, aan het eind van de Week van gebed voor eenheid 2023, vieren 
Oude Kerk en Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) gezamenlijk een avondgebed 
met als thema Doe goed, zoek recht. Het begint om 18.30 uur; na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten. Het Avondgebed vindt plaats in 
de Oude Kerk, Oudekerksplein nr. 13, Sloten. 
 

KAARSEN: 110,44 + COLLECTE:  351,15 + INTENTIE: 10 (31 Dec/01 jan.)= € 471,5 
 

INTENTIES 

- Voorspoedig herstel van Thea Terhoeve 
- Succesvol operatie van Catharina Viera 
 

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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