
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 1-7 oktober 2022 

Zevenentwintigste zondag door Jaar C  
Hab. 1,2-3;2,2-4             2 Tim. 1,6-8.13-14             Lc. 17,5-10 

 
TER OVERDENKING: Bidden is nooit een louter intellectuele oefening… 

 
Beste broeders en zusters: In onze 
voortdurende catechese over 
onderscheiding, het proces van 
gezonde beslissingen nemen over de 
door God gegeven betekenis en 
richting van ons leven, staan we nu 
stil bij het belang van het gebed. 
Bidden is nooit een louter 
intellectuele oefening; het betrekt 
ook het hart en de emoties. Door te 
bidden verdiepen we onze  
vriendschap met de Heer; we 
groeien in vertrouwen als we 
beseffen dat we ons ware geluk vinden in het begrijpen en omarmen van 
zijn heilige wil. Een van de grote verleidingen in het geestelijk leven is de 
angst dat trouw aan Gods wil ons verdrietig of onvervuld kan maken. Het 
gebed helpt ons zulke lege angsten te overwinnen, en brengt in plaats 
daarvan een diepe geestelijke vreugde, zelfs te midden van beproevingen en 
moeilijkheden. Als vrucht van het gebed maakt onderscheiding ons gevoelig 
voor Gods ‘vriendelijk licht’, dat onze geest verlicht en ons hart verwarmt. 
Elke dag dat we dichter bij de Heer komen, herkennen we beter, door een 
zekere ‘verbondenheid’, zijn wil voor ons leven, en in die wil vinden we onze 
vrede en onze authentieke vervulling.  



(bron: uit de audiëntie van de Paus 28 september 2022) 
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 en 09 oktober   pater Simon (volwassenkoor) 
- 15 en 16 oktober   pater Andy 
- 22 en 23 oktober   pater Simon (volwassenkoor) 
- 29 en 30 oktober   pater Luc (volwassenkoor) 
 
INTENTIES  

 
MEDEDELINGEN 

-7 oktober KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
  
Kaarsen 98,52 + Collecte  613,10  (24-25 september) = € 711,62 

Tijdens de oecumenische viering van vorige zondag hebben we 613,10 euro 
opgehaald voor de ongedocumenteerde voedselbank op het Sierplein. Dit 
bedrag hebben we al overhandigd aan Marleen, de coördinator van deze  
voedselbank. Hartelijk dank voor jullie steun aan de ongedocumenteerde 
mensen.  
 
WEET  JE DAT OKTOBER DE MAAND VAN DE ROZENKRANS IS 

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. 
Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral 
gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding 
van het liturgische feest van Maria Koningin van de 
Rozenkrans op 7 oktober, Slag bij Lepanto (7 oktober 
1571). De keuze van deze maand hangt samen met de 
liturgische gedachtenis van Maria van de 
Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld 
door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de 
christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto  
toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans.  

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID613724.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID613724.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID584081.html


OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR HET SCHOONMAKEN VAN ONZE 
PAULUSKERK 

Ook onze Pauluskerk moet regelmatig stofvrij en goed schoongemaakt 
worden. 
Tot nu toe hebben Helen en Herman elke laatste vrijdag van de maand een 
poging gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Twee vrijwilligers zijn natuurlijk 
niet in staat om onze intensief gebruikte kerk goed schoon te houden. Hier 
hebben zij hulp bij nodig. Hulp van ons, hulp van u. Zij gaan aan het eind van 
de maand weer schoonmaken. Eenieder die ze wil helpen kan dit aan Helen 
en Herman doorgeven.  
Niet alleen zij zullen blij zijn met uw hulp. Ook de parochianen die last 
hebben van hun luchtwegen zullen u zeer dankbaar zijn. Voor hen is een 
stoffige kerk benauwend en geen prettige omgeving om te zijn. 
Wil je meehelpen, graag aanmelden via het secretariaat:  
E.secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl of T. 020-6101766 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE WERKGROEP ZONNEWENDE 

Zoals velen waarschijnlijk weten, bezochten de vrijwilligers van de 
werkgroep Zonnewende de zieken. Deze werkgroep wordt opnieuw 
opgestart. Wilt u zieken bezoeken en eventueel ook de Communie 
langsbrengen? Na de viering meldt u zich bij Wim Duivelshof of Helen Dens. 
Of neem contact op met het secretariaat:  
E.secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl of T. 020-6101766 
(dinsdag, woensdag of vrijdag van 8.00 tot 12.00) 
 
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 (op dit YouTube kanaal kunt u de 
vieringen volgen en terugkijken) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


Bezinning rond het Evangelie van deze zondag 

“In plaats van meer geloof te 
geven, of minstens te zeggen hoe 
we kunnen groeien in meer 
geloof antwoordt Jezus eerst met 
een straffe uitspraak (vv. 1-5) die 
ons wil doen nadenken over de 
kracht van het vertrouwen in de 
liefde van de Vader. 
En dan vertelt Hij een gelijkenis, 
niet om te zeggen dat christenen 
slaafse onderdanen moeten zijn 
die hard moeten werken en 
zonder morren hun lot moeten 
aanvaarden. Want Jezus’ Woord maakt ons juist tot vrije kinderen van een 
liefhebbende Vader. En juist omdat ze de liefde van die Vader beseffen en 
leven in vertrouwen op die liefde, zijn ze blij hun leven in dienst te kunnen 
stellen van die Vader. Om Hem plezier te doen, wetend dat ze Hem nooit 
kunnen teruggeven wat Hij voor hen deed. 
Het heeft iets van die hoofse romantiek van een middeleeuwse ridder, voor 
wie niets te veel is als hij daarmee zijn geliefde kan blij maken. Misschien 
spreekt het daarom zo weinig aan vandaag en hebben we zo’n moeite om 
deze parabel te verstaan. Omdat het niet meer in de mode is om iets te 
doen voor andermans plezier. Tegenwoordig worden we opgevoed om 
alleen nog rekening te houden met onze eigen ‘zelfontplooiing’. 
Maar wie zich een verantwoordelijk kind des huizes weet in het huis van zijn 
Vader, die beseft met Jezus dat hij een waardeloze dienaar is, niet in staat 
om God te ‘vergoeden’ voor wat hij van Hem kreeg. Hij is ook niet 
bekommerd om de beloning voor zijn ‘werk’. Hij vertrouwt erop dat God 
meer zorgt voor ons leven en ons geluk dan dat we dat zelf kunnen. En 
daarom sloven we ons uit voor Hem. Daarom mogen we bidden: om 
vertrouwen in Gods liefde, niet in een baas die goed zal ‘betalen’. 
 
 

 

****Een Gezegende Zondag**** 


