
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
                         Informatie over de week van 17 oktober – 23 oktober 2020 

   

             Negenentwintigste zondag door het jaar   
                Jes., 45, 1. 4-6      1 Tess., 1, 1-5b    Mt., 22, 15-21  

 
Ter overdenking  
“Wij kunnen de samenleving nieuw leven inblazen en niet terugkeren naar 
het zogeheten ‘normaal’, dat een ziek normaal is. De coronapandemie heeft 
dat alleen maar verduidelijkt! Het normaal waartoe wij zijn geroepen, is dat 
van het Rijk Gods, waar blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen 
en doven horen en armen de Blijde Boodschap wordt verkondigd, zoals de 
evangelist Mattheus schrijft. En niemand kijkt een andere kant op.” (Paus 
Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 30 september 2020)  
 
Corona en de Heilige Mis 

- Reserveren is nu nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst 
mogen worden toegelaten. Reserveren moet telefonisch: op 
dinsdag en 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 

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. 
Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 
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 24 okt. : pater Simon 
- Zondag 25 okt.  : pater Simon 
- Zaterdag 31 okt. : pater Andy 
- Zondag 1 nov.  : pater Begheyn 
- Zaterdag 7 nov.  : pater Luc 
- Zondag 8 nov   : pater Luc 

 
Pater Andy is afwezig tot en met 26 oktober. 
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Uitvaartdienst voor Alex Jansen 
Op 21 oktober a.s., om 13.30 uur, zal er in de Pauluskerk een uitvaartdienst 
zijn ter nagedachtenis van Alex Jansen, die op 14 oktober is overleden. 
Maximaal 30 mensen mogen hierbij aanwezig zijn. Dit in verband met de 
coronamaatregelen.  
 
‘Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en 
verwachting’ 
Dit nieuwe boekje, waarvan een aantal exemplaren gratis aan de parochies 
zal worden verstrekt, zo schrijft het bisdom, bevat verhalen van onder 
anderen cabaretier Herman Finkers, zuster Anima Christi en pater Anselm 
Grün. 
 
Ons parochieblad Het Goede Nieuws 
De herfstaflevering van ons parochieblad ligt gereed om door onze 
gewaardeerde bezorgers te worden verspreid.  
  
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 

 
******** 

Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters) 
Nieuwe encycliek van paus Franciscus 

 
Met de beginwoorden Fratelli tutti - allen broeders (en zusters) - kiest paus 
Franciscus weer voor het gedachtegoed van Sint Franciscus van Assisi als 
uitgangspunt van een encycliek. 
 
In Laudato Si’ uit 2015 sprak de paus zich duidelijk uit over de aarde als 
gemeenschappelijk huis, over het milieu en klimaat(verandering) en over de 
verdeling van goederen en grondstoffen. In deze nieuwe encycliek is broe-
derschap en sociale vriendschap tussen mensen het centrale thema. 
Openstaan naar medemensen, andere nationaliteiten, ras, religie, culturen 
en achtergronden is de kern van de boodschap van onze paus. Hij wil met de 
mensheid op zoek naar ware broederschap tussen alle mensen, mannen en 
vrouwen. De wereldwijde coronacrisis bevestigt dit nog eens. “We zitten 
allemaal in hetzelfde schuitje”, zei Franciscus in zijn preek bij de uitzonder-
lijke zegening Urbi et Orbi op 27 maart 2020. 
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Universele broederschap onder de mensen 
Met deze nieuwe encycliek wil de paus een lans breken voor de herwaarde-
ring van een universele broederschap onder de mensen. “Wat zal dat een 
droom zijn”, schrijft hij (in zijn openingshoofdstuk, alinea 8), “‘niemand kan 
het leven in z’n eentje aan... We hebben een gemeenschap nodig die ons 
ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven 
kijken. Hoe belangrijk is het om samen te dromen... Bij enkel onszelf lopen 
we het risico luchtspiegelingen te zien, dingen die er niet zijn. Dromen daar-
entegen worden samengebouwd’. Laten we dus dromen als een enkele 
mensenfamilie, als medereizigers die hetzelfde vlees delen, als kinderen van 
dezelfde aarde die ons gemeenschappelijke huis is, waarbij ieder van ons de 
rijkdom van zijn of haar (gelovige) gedachten en overtuigingen brengt, ieder 
van ons met zijn of haar eigen stem, allen broeders en zussen.” Schrijft de 
paus hier niet het begin van een droom van een nieuwe wereld voor ná deze 
pandemie? 
De encycliek Fratelli tutti is de derde pauselijke rondzendbrief van paus Fran-
ciscus. De paus ondertekende het document zaterdagavond 3 oktober op 
het altaar bij de graftombe van Sint Franciscus in de crypte van de Sint-Fran-
ciscusbasiliek in Assisi. 
 
Betekenis ‘Fratelli tutti’ 
De woorden Fratelli tutti van de heilige van Assisi maakt onze paus tot de 
zijne om de essentie van een broederlijke openheid uit te drukken, die ons in 
staat stelt om elke persoon te erkennen, waarderen en lief te hebben, 
ongeacht fysieke nabijheid, ongeacht waar hij of zij is geboren of woont. 
 
Volledige tekst 
In opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal de komende tijd 
een officiële Nederlandse vertaling worden geschreven. Wie hem nu al wil 
lezen en Engels of Duits machtig is, staan hieronder de links naar het volle-
dige document. 
 

- http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents
/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
 

- http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents
/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
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