
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 02-03 september 2022 

Drieëntwintigste zondag door jaar C  
Wijsh. 9,13-18b             Filémon 9b-10.12-17              Lc. 14,25-33 

 

TER OVERDENKING: Een boodschap van paus Franciscus voor de 
Wereldraad van Kerken 

Kardinaal Kurt Koch heeft op de algemene vergadering van de Wereldraad van 
Kerken in Karsruhe een boodschap van paus Franciscus gebracht. 
Donderdag 1 september 2022, op de eerste plenaire zittingsdag van de 11de 
algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken (WCC) in het Duitse 
Karlsruhe, heeft kardinaal Kurt Koch een boodschap van 
paus Franciscus voorgelezen. De Zwitserse kardinaal is voorzitter van de Pauselijke 
Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen en leidt op deze 
oecumenische bijeenkomst de katholieke delegatie, waarvan onder meer ook 
bisschop Johan Bonny van Antwerpen deel uitmaakt. De paus herinnerde eraan dat 
de katholieke Kerk al sinds de derde algemene vergadering van ’s werelds grootste 
oecumenische organisatie in New Delhi in 1961 waarnemers afvaardigt. “Ik ben blij 
dat er ook dit keer opnieuw een delegatie waarnemers is; zij bevestigt de nauwe 
samenwerking tussen de katholieke Kerk en de WCC.” 
Verticale dimensie 
Het thema van deze algemene vergadering luidt: Christus liefde brengt de wereld 
verzoening en eenheid. “Maar”, aldus paus Franciscus, “de wereld blijft geplaagd 
door onenigheid, conflict en verdeling. Nog altijd zijn er oorlogen, discriminatie en 
allerlei vormen van ongerechtigheid en verdeeldheid, zelfs onder de christenen 
zelf. De urgente noden in deze geglobaliseerde wereld vereisen een gezamenlijk 
getuigenis van het Evangelie. Wij dienen meer samen te werken om meer nabijheid 
en eenheid te bewerkstellingen onder de Kerken, de religies, de culturen, de 
volkeren en de hele menselijke familie en om verzoening over de hele wereld te 
bewerkstelligen. Onze inzet voor verzoening en eenheid heeft boven alles een 
verticale dimensie; die inzet is immers rechtstreeks gericht op Hij die zelf Redder 
van de wereld, Heer van de geschiedenis en onze verzoening is.” 



“Dit alles is het werk van God”, citeert Franciscus 2 Kor 5, 18. “Hij heeft ons door 
Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarvan toevertrouwd.” 
Eenheid in verscheidenheid 
“Maar kunnen we het Evangelie van de verzoening geloofwaardig verkondigen als 
wij, als christenen, de verzoening onder onszelf niet promoten?”, vraagt de paus 
zich af. En daarom bidt Franciscus dat deze algemene vergadering ons allen sterkt 
in ons streven naar betere samenwerking en in onze samenwerking om tot een 
diepere en meer zichtbare eenheid te komen. Verzoening onder de christenen is 
een fundamentele voorwaarde voor een geloofwaardige zending van de Kerk. 
Oecumene en missie gaan samen, zij versterken elkaar wederzijds. De paus voegt 
eraan toe dat deze algemene vergadering an sich emblematisch is voor onze 
eenheid in verscheidenheid. Ongetwijfeld verwijst hij daarmee naar het feit dat 
verschillende Kerken deelnemen die in het conflict in Oekraïne lijnrecht tegenover 
elkaar staan. “Ik bid dan ook dat deze algemene vergadering, met de kracht van de 
Heilige Geest, dichter mag brengen bij verzoening en eenheid.” (bron:kerknet.be) 
 

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  

- 10 en 11 september  pater Simon  
- 17 en 18 september  pater Luc 
- 24 en 25 september  pater Simon (oecumenische viering) 
INTENTIES  

 
 
MEDEDELINGEN 

- 9 september KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- 10 september KINDERKOORREPETITIE vanaf 12.30-14.30 uur  
 
Kaarsen 160,22 + Collecte 336,58 + Intenties 50 (27-28 augustus) = € 546,80 

Deur Collecte voor MIVA is 202,20 euro 
 
 
 



Beste Ouders 
 
De INSCHRIJVING voor DE EERSTE COMMUNIE of HET  VORMSEL 2023 is 
geopend! 
 
U kunt uw kinderen laten inschrijven via dit mailadres: 
simon.nongrum@donbosco.be of bellen op 020 619 17 66. Op 18 
september 2022 na de misviering van 10.00 uur is de BIJEENKOMST voor 
ouders voorzien. 
 
Het schema voor catechese van de Eerste Communie en de vormelingen is 
opgesteld volgens de afspraken die de ouders, de catechisten en de 
pastoor gemaakt hebben.  We kijken er naar uit!  

 
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) 
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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) 
 
Bezinning rond het Evangelie van deze zondag 

Beleef elkaar als een geschenk 
Beleef je man,  

je vrouw,  

je ouders of je kinderen,  

je broers en zussen  

niet als een bezit.  

Gebruik hen niet  

om je doelen te bereiken.  

Span hen niet voor de wagen  

van je eigenbelang.  

Maak je los van alle bezitsdrang, 

Zeker van het bezitten 

van je naaste medemensen. 

 

Neen, beleef elkaar als een 

geschenk, een cadeau van leven,  

dat verwijst naar de grote Gever,  

en bemin elkaar  

zoals Hij bemint.  

Ontdek in elkaar  

het beeld van Hem die liefde is,  

dankbaar om het wonder in elke ontmoeting. 

Wees alleen uit  

op het geluk van de ander.  

Hou van elkaar  

maar hou elkaar niet vast.  

Zo zul je leerling zijn  

van Hem die liefde tot het uiterste  

heeft voorgeleefd  

****Een Gezegende Zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

