
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

                                Informatie over de week van 22 augustus – 28 augustus 2020 

  

  

              eenentwintigste zondag door het jaar   

Jes., 22, 19-23                Rom., 11, 33-36          Mt., 16, 13-20 

 
 
Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk 

- Maandag om 19u 
- Dinsdag om 19u 
- Woensdag om 11u 
- Donderdag om 19u 
- Vrijdag om 11u 
- Zaterdag om 19u 
- Zondag om 10u 

 
Corona en de zondagvieringen 

- Reserveren is niet nodig. 
- Aanmelden bij de deur is wel vereist. Dit om het aantal 

aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te 
kunnen stellen en om mensen te wijzen waar ze kunnen 
zitten, dit in verband met de 1 ½ meter afstand die in acht 
moet worden genomen. 

- Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid 
vernietigd 

- Advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik 
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel 
mee.   

 



Voorgangers van de vieringen van de volgende weekenden 
- Zaterdag 29 augustus: Pater Andy 
- Zondag 30 augustus: Pater Andy  
- Zaterdag 5 september: Pater Andy 
- Zondag 6 september: Pater Begheyn 

 
Intenties: 

- Cor Harte 
- Herman van de Berg 
- Piet Vermaas 

 
Aanbidding in de St. Pauluskerk 

Elk weekend van zaterdagavond om 21.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur. 

R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media 
Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 

Youtube: De Vier Evangelisten Amsterdam 

Zondag 20 september: iedereen kan iets voor de vrede doen 

Vanwege Vredeszondag op 20 september zal er een oecumenische dienst 

zijn en komt de eucharistieviering te vervallen. Thema van de Vredeszondag: 

Iedereen kan iets voor de vrede doen. 

Schoonmakers, bedankt! 
Donderdag 20 augustus is de kerk schoongemaakt. Iedereen die eraan heeft 
meegedaan, wordt reuze bedankt! 
 
Ter overdenking 
“De schepping is een harmonie en wij zijn geroepen daarin te leven. En in die 
eenheid schenkt God ons de mogelijkheid om ons voort te planten en het 
leven te beschermen, om de aarde te bewerken en ervoor te zorgen. Je 
begrijpt dat je het leven niet kunt doorgeven en beschermen zonder 
harmonie; het leven zou vernietigd worden.” (Paus Franciscus tijdens de 
algemene audiëntie van 12 augustus 2020) 
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
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