HET VIERTJE
Informatie over de week van 10 oktober – 16 oktober 2020

Achtentwintigste zondag door het jaar
Jes., 25, 6–10a

Fil., 4, 12-14. 19-20 Mt., 22, 1-14 of 1-10

Ter overdenking
“Tijdens de sluiting van het land vanwege het coronavirus was het applaus
voor artsen en verplegers een spontaan teken van bemoediging en hoop.
Velen hebben hun leven op het spel gezet en hun leven gegeven. Laten we
dit applaus uitbreiden naar ieder lid van de samenleving: iedereen, omwille
van hun waardevolle inzet, hoe klein ook.” (Paus Franciscus tijdens de
algemene audiëntie van 23 september 2020)
Corona en de zondagvieringen
- Reserveren is nu nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst
mogen worden toegelaten. Reserveren moet telefonisch: op
dinsdag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en
tussen 15:00 – 17:00 uur; telefoonnummer: 020-6191766.
- Aanmelden bij de deur is 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
- Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en
gebruik desinfecterende handgel. Neem een kapje en een
flesje gel mee. Eventueel kunt u een kapje bij binnenkomst
van ons krijgen.
- Alleen voorganger en cantor zingen.

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
Kindernevendienst op 18 oktober 2020
Beste ouders,
Het is alweer een tijdje geleden dat wij een kindernevendienst georganiseerd
hebben, dit wegens de corona-uitbraak. We zouden het nu graag weer oppakken,
de kindernevendienst in de Pauluskerk. Zoals we altijd gedaan hebben op de derde
zondag van de maand, deze keer valt het op 18 oktober 2020. Dan zullen de
begeleiders van de kindernevendienst op jullie kinderen wachten. Uiteraard zullen
wij het coronavirusprotocol strikt navolgen.

Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd
- Maandag om 11:00 uur
- Dinsdag om 11:00 uur
- Woensdag om 11:00 uur
- Donderdag om 11:00 uur
- Vrijdag om 11:00 uur
- Zaterdag om 19:00 uur
- Zondag om 10: 00 uur
Na de Mis op woensdag en vrijdag is er gelegenheid om samen de
rozenkrans te bidden.
De eerder aangekondige doop, eerste communie en vormsel van Raoul
Immanuel Sardi MacDonald wordt uitgesteld naar een latere datum.
Voorgangers van de vieringen van de komende weekenden
- Zaterdag 17 okt.
: pater Luc
- Zondag 18 okt.
: pater Luc
- Zaterdag 24 okt.
: pater Simon
- Zondag 25 okt.
: pater Simon
- Zaterdag 31 okt.
: pater Andy
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