
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Informatie over de week van 05 november-11 november 2022 

Eenendertigste zondag door het Jaar C  
2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14    2 Tessalonicenzen 2, 16 - 3, 5    Lucas 20, 27-38 

 

TER OVERDENKING:  

In het leven zijn we niet alleen op eigen krachten aangewezen. 

Hij die aan de oorsprong ligt van al wat bestaat, 

van al wat leeft, noemt zich: ‘Ik zal er altijd zijn voor u.’ 

Jezus, die God zijn Vader noemt, heeft ons de weg naar het diepste leven 

getoond en voorgeleefd: niet enghartig voor onszelf, 

maar voor elkander leven. 

Wij hebben 

vertrouwen: bij ons 

sterven verdwijnen 

we niet 

zomaar in het niets. 

Er wacht ons een 

toekomst over de 

grenzen van dit 

leven heen. In Gods 

trouw zijn we voor 

altijd geborgen. 

 Valeer Deschacht 

INTENTIES  

uit dankbaarheid dat onze moeder nog bij ons is en voor sterkte voor haar in deze 

levensfase van 100 jaar (Mv. Spikerman).  



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  

- 13 nov. pater Andy (volwassenkoor) 
- 20 nov. pater Andy (zonder koor) 
- 27 nov. Pater Luc (volwassenkoor) 
- 04 dec. Pater Simon (kinderkoor) 

 
MEDEDELINGEN 

- 11 november KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 

KAARSEN: 117,78 + COLLECTE:  282,45 + INTENTIES: 60 (29-30 oktober) = € 
460,23 

Aller- Heiligen-Zielen 1-2 nov 2022: Collecte: 122.45 + Kaars: 95.05 + Intenties: 45  = 

262.50€ 

HET AGNESKOOR VIERT HAAR 100-JARIG BESTAAN 

Ter gelegenheid van haar 100-jaar bestaan houdt Agneskoor een concert op 
zondag 13 november 2022 om 13.30 (aanvang) te Augustinuskerk 
(Postjesweg 123, Amsterdam). Gratis toegang – collecte na afloop. 
 
NATIONALE JONGERENCOLLECTE 

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde 
weekend van november de nationale jongerencollecte. In het weekend van 
19 en 20 november 2022 is het weer zover, dan wordt er in heel Nederland 
gecollecteerd voor landelijke jongeren projecten. Dit jaar zal er specifiek 
voor de voorbereiding op en de wereldjongerendagen (WJD) zelf 
gecollecteerd worden. De WJD zijn het grootste jongerenevenement ter 
wereld, waarbij gelovige en zoekende jongeren zich verzamelen rondom de 
paus om het katholieke geloof te ontdekken en te vieren. 
 
De collecte kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL11 INGB 
0002 7844 98, t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. 
‘Jongerencollecte’.  



CHARITASZONDAG  

Zondag 13 November is het Caritaszondag. Wij zullen op die dag een 
deurcollecte houden. De collecte is dan bestemd voor de noden in de 
Parochie. De Caritas heeft al een aantal mensen en goede doelen kunnen 
helpen en ondersteunen! 
Een aantal gulle donaties en giften hebben we reeds ontvangen, waarvoor 
onze hartelijke dank !!!!!!! 
Voor giften: NL04 ABNA 0102 1207 30 t.n.v.: IPCI Amsterdam Nieuw West 
 
VACTINATIES GGD AMSTERDAM IN PAULUSKERK – CORONAVACTINATIE 

Op 8 November om 13.00-17.30u. U hoeft geen afspraak te maken 
 
RONDGANG DOOR DE PAULUSKERK 

De toren, voorruimte en de vorm van een tent voor de kerkzaal. 
De geschiedenis van het kerkgebouw is vrij jong en gaat terug naar 1961. In kerken, 
die een geschiedenis van een eeuw of langer hebben, kun je de invloeden proeven, 
die het geloof voor mensen in die jaren moeten hebben gehad. 
Als je er oog voor hebt, ontdek je datzelfde in het kerkgebouw van de Pauluskerk. 
De buitenkant van het gebouw zoals ook de binnenkant werd vrij sober gehouden 
en past geheel in de omgeving, niet opvallend maar toch met een eigen accent om 
aan te geven, dat de bestemming van dit gebouw een andere is dan van een 
woonhuis, kantoorruimte of bedrijfspand. 
In de toren boven de hoofdingang hangt een 675 kg wegende bronzen klok, 
gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. De tekst 
op deze klok luidt “NIHIL SINE VOCE”: “Niets zonder eigen geluid”. Deze luidklok 
wordt mechanisch in beweging gezet. 
Wanneer u door de hoofdingang binnenkomt, bevindt u zich in de voorruimte, een 
plaats, waar mensen als op een dorpsplein voor en na de viering elkaar kunnen 
ontmoeten; een ruimte ook waar gebruik van gemaakt wordt bij grotere 
bijeenkomsten. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om deze voorhal te 
realiseren. Het Bisdom van Haarlem, dat de lening voor de bouw van de kerk en 
pastorie beschikbaar stelde, vond een dergelijke ontmoetingsplaats een overbodige 
luxe, waar geen geld voor geleend mocht worden. Er werd derhalve geen 
toestemming verleend om die voorruimte te bouwen. Door de inzet van 
parochianen onder de bezielende leiding van kapelaan A. Brabander werden 
gedurende jarenlang oude kranten en vodden in de wijk opgehaald om de 
benodigde gulden 58.000.- (€26.300.-) bijeen te brengen. Het is aan de 
“voddenrapers” van St Paulus” te danken dat deze voorruimte er gekomen is. In de 



loop van de jaren is gebleken, dat deze aangebouwde 
ruimte werkelijk aan een behoefte voldoet. 
De kerk zelf is gebouwd in de vorm van een tent, hetgeen 
geaccentueerd wordt door de 16 spanten, welke het 
kegelvormige dak dragen. Deze in Doetinchem 
vervaardigde spanten zijn in hun geheel per boot 
aangevoerd over de Hoekenesgracht. Nadat de fundering 
van de kerk was aangebracht, werden eerst deze spanten 
geplaats, daarna het 
dak en pas als laatste de muren van de kerk. het model van 
de kerk “een tent” bewust gekozen, benadrukt dat wij als 
geloofsgemeenschap “Gods volk onderweg” zijn. Op onze 
levensweg mogen we op deze plaats vertoeven om kracht 
op te doen en om elkaar in Gods naam te ondersteunen, 
om onze opdracht waar te maken: de vreugde en het 
verdriet van onszelf en anderen te delen. 
Karakteristiek is de lichtkoepel boven de altaartafel. Deze 
koepel met een diameter van 410 cm symboliseert dat ons levenslicht van boven 
komt. Bovendien benadrukt deze lichtkoepel het centrum van het gebouw: de 
plaats waar Gods Woord klinkt en waar we de tekenen van de sacramenten vieren, 
bij uitstek de viering van de Eucharistie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl 

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (op dit YouTube kanaal kunt u de 
vieringen volgen en terugkijken) 

****Een Gezegende Zondag**** 
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