
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 06-12 augustus 2022 

Negentiende zondag door jaar C  
Wijsh. 18,6-9             Hebr. 11,1-2,8-19                Lc. 12,32-48 

 

TER OVERDENKING 

Wees niet bang 
om uit spreken wat je van mij ziet en hoort: 
roep het uit, in taal en teken, 
wees mijn blijvend nieuwe woord.  
 
Wees niet bang 
en blijf niet binnen om de mensen en hun spot: 
eenmaal zal de waarheid winnen 
als het klare licht van God. 
 
Wees niet bang 
om na te leven wat ik hier heb voorgedaan: 
door de liefde voortgedreven 
voor de anderen bestaan. 
 
Wees niet bang 
geen macht kan roven wat ik zelf verzameld heb; 
wees niet bang 
en blijf geloven in de toekomst die ik schep. 
 
Wees niet bang van mij te zingen, 
want de mens die mij belijdt zal ik met eer 
Omringen tot in alle eeuwigheid. 
(bron: 4ingen) 
 



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 en 14 augustus  pater Simon  
- 20 en 21 augustus  pater Simon 
- 27 en 28 augustus   pater Andy 
 
INTENTIES  

- uit dankbaar voor de goede reis en behouden thuiskomst  
- voor overleden ouders Meekel-Sol 
 
MEDEDELINGEN 

- 12 augustus KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- GGD: VACCINEREN tegen corona op 20 en 31 augustus, telkens vanaf 
13.00 tot 18.00 uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
- de nieuwe SAMENKERK, het tijdschrift van ons bisdom, is uit. Exemplaren 
liggen achter in de kerk, bij de ingang op een tafel.  
 
Kaarsen 94,40 + Collecte 308,60 + Intenties 30,00  (30-31 juli) = € 433,00  

 

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. 
 

mailto:simon.nongrum@donbosco.be


Het schema voor catechese van de Eerste Communie en de vormelingen 
zal plaats hebben volgens de afspraken die de ouders, de catechisten en de 
pastoor gemaakt hebben.  We kijken er naar uit!  

 
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) 
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Bezinning rond het Evangelie van deze zondag 

'Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ 
Er zijn 'schatten', een leven lang opgestapeld,  
maar die moet de mens op het ogenblik van de dood achterlaten.  
Ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een lijkstoet gezien, nooit.  
Maar er bestaat ook een schat die men met zich kan meenemen,  
die niemand kan roven, een schat die men niet voor zichzelf heeft gespaard,  
maar die men aan de anderen heeft gegeven. De schat die de mens aan de 
anderen heeft gegeven, die neemt hij mee. Liefde, naastenliefde, 
dienstbaarheid, geduld, goedheid, tederheid, dit zijn schatten die de mens 
kan meenemen, de andere niet.  
 
 
Op maandag 31 maart 2014 
kregen 5 Vlaamse jongeren de 
kans om paus Franciscus te 
interviewen; op het einde 
vroegen ze de paus of hij nog een 
vraag had voor hen. Toen zei de 
paus:  
 
'Waar is jouw schat?  
Waar rust jouw hart?  
Op welke schat rust jouw hart?  
Want die schat zal jouw leven bepalen.  
Het hart is gelinkt aan de schat die we allemaal bezitten.  
Macht, geld, trots ... zoveel dingen, of goedheid, schoonheid, de wil om 
goed te doen ...  
Het kunnen zoveel dingen zijn.  
Waar is jouw schat? Dat is mijn vraag.  
Maar jullie moeten die zelf beantwoorden.  
Bij jullie thuis.' 
(bron:10000 bijbel) 
 

****Een Gezegende Zondag**** 


