
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 07-13 mei 2022 

Vierde Paaszondag, jaar C 
Hand. 13,14.43-52                   Apok. 7,9.14b-17                Joh. 10,27-30 

 

TER OVERDENKING: Gebed voor Moederdag 

 

God, omdat u niet overal tegelijk kunt 

zijn, heeft u ons moeders gegeven. 

Dank u voor haar sterke liefde, 

haar koesterende handen, 

haar luisterende hart 

haar wijze raad. 

 

Wij bidden u voor alle moeders. 
Voor moeders in rijkdom en armoede, 
met een carrière of op de vlucht, 
jonge moeders en oude moeders, 
moeders met kinderen en zonder, en moeders die een kind verloren; 
voor moeders die blaken van vertrouwen, of gekweld door twijfel en vragen. 
Voor al die moeders bidden wij. 
 
Laat hen merken dat u met hen bent. 
Bevestig hen in het goede dat ze doen. 
Geef hen vreugde en vrede. 
Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen, tot in eeuwigheid. 
Amen 

Jos Moons s.j. 
 
 



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  

- 14 en 15 mei     pater Simon (Eerste Communie) 
- 21 en 22 mei     pater Luc 
- 26 mei     pater Simon (Hemelvaart om 10:00 uur) 
- 28 en 29 mei     pater Luc  
 
INTENTIES  

- Ria Schopmeyer Loes Molder (RIP) 
- Mevr. Van Bentum Buijen (RIP) 
- Priester Joop Stam (RIP) 
- voor de zielen rust van mijn  tweelingzusjes (RIP) 
 
MEDEDELINGEN 

- Dinsdag 10 mei zonder afspraak BOOSTERVACCINATIE tegen Corona. Vanaf 
13.00 tot 17.30 uur in de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196 
- 13 mei KOORREPETITIE vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
- Priester Joop Stam, oud-Deken van het Dekenaat Amsterdam is op 4 mei  
overleden. Zijn afscheidsviering zal plaatshebben op vrijdag 13 mei om 10.30 uur in 
Sint Nicolaas Kerk Amsterdam en op St. Barbara zal hij begraven worden.  
- Op zondag 15 mei is er van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Kathedraal in 
Haarlem een feestelijke bijeenkomst vanwege de synode. De bisschop nodigt 
iedereen uit die zich betrokken voelt bij het synodaal proces. De viering bestaat uit 
samen gezongen Nederlandse vespers en getuigenissen van deelnemers aan de 
synode. Na afloop van de viering is er ruim gelegenheid om een glaasje te drinken 
en elkaar te ontmoeten. 
- vanaf volgende zondag gaan wij weer de oude traditie van het collecteren in een 
collectemand hervatten. Alvast dank aan de collectanten van onze kerk! 
 

COLLECTE  353,76 + KAARSEN 97,56 + INTENTIES 40 (30 april-01 mei ): € 403,76 

Fancy Fair: € 330 
 
CARITAS/ HULP/ ONDERSTEUNING 



De ‘IPCI  Amsterdam Nieuw West’  is de Caritas-stichting binnen de parochie van de   
Parochie De Vier Evangelisten.  Wij kunnen mensen in  acute  financiële nood 
helpen. Mocht uzelf hulp behoeven of weet hebben van anderen die hulp nodig 
hebben, neem dan contact op met de pastors Luc of Simon.  
Parochiesecretariaat:  020 619 17 66 
Of met:  secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  of de-pijp@outlook.com  
Wilt u doneren of storten?   Dat kan, ook deze Caritas heeft een ANBI-status. 
We worden elk jaar gecontroleerd of alles wel goed en eerlijk gaat. 

 NL04 ABNA 0102 1207 30 
Bert Koeleman --Voorzitter                 Lia Kok --Penningmeester 

 
INZAMELEN VOOR DE VOEDSELBANK 

Voor diegene die daadwerkelijk iets willen doen voor hun naasten,  gaan we 
weer actief  inzamelen voor de voedselbank. Achter in de kerk zal een bak 
komen te staan, waar u VOORVERPAKTE  etenswaren in kan doen. 
Deze worden dan na afloop naar de Voedselbank Osdorp gebracht. 
***Let u wel alstublieft op de houdbaarheid van de producten. 
 
MEDEWERKER SECRETARIAAT 

Voor wie het nog niet wist: Nicole van Soest is de vrijwilliger op het secretariaat. 
Zij is dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 aanwezig. 
Zij behandelt de post (incl. mail), houdt de agenda bij, plaatst berichten op de 
website en de facebookpagina, regelt de zalenverhuur, houdt de kerkboeken bij en 
ondersteunt het parochiebestuur. Nicole is bereikbaar op T. 020-6191766 of via E. 
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  
 
VERSTERKING SECRETARIAAT GEZOCHT 

We willen de parochiegroepen weer nieuw leven inblazen. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Een deel van de vrijwilligers is ons ontvallen en iedereen is een dagje ouder 
geworden. We willen daarom dat het secretariaat, waar nodig, de groepen gaat 
ondersteunen, zodat we een actieve parochiegemeenschap blijven. 
Daarom zoeken we een vrijwilige medewerker die Nicole van Soest wil 
onderteunen op het secretariaat. Je wordt goed ingewerkt. 
Tijd: 1 tot 2 ochtenden in de week 
Wat moet je kunnen? Omgaan met Outlook, internet, Word en liefst ook een 
beetje Excel.  
Interesse? Meld je dan aan bij Nicole van Soest op di-, woe- en vrijdagochtend T 
6191766 of via E. secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 

VRIJWILLIGERS NODIG VOOR DE LIVESTREAM  

mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
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De behoefte aan de livestream van onze zondagsvieringen blijft groeien.  
We zoeken naar vrijwilligers, die bereid zijn om deze livestream te verzorgen. 
Ben je geïnteresseerd? Bel met pater Simon 06-87714699  
 

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 deze YouTube kanaal kunt u de 
viering live volgen en terugkijken) 
Bezinning rond het Evangelie van Johannes 10,27-30 

Wie luistert naar de Goede Herder 
ontvangt eeuwig leven. En op een 
andere plek in het Evangelie volgens 
Johannes kleurt Jezus dat eeuwig leven 
ook in: “Dit is het eeuwig leven, dat zij 
U, Vader (er)kennen en Degene die Gij 
gezonden hebt.”  
Gehoor geven aan Jezus’ roepstem 
betekent dus dat wij deel krijgen aan 
het leven van God zelf. Paulus en 
Barnabas waren zozeer gegrepen door 
die vreugdevolle werkelijkheid dat zij 
ondanks tegenwerking niet konden 
zwijgen: “Want aldus luidt de opdracht 
van de Heer tot ons: Ik heb u bestemd 
als een licht voor de heidenen, opdat 
gij redding zoudt brengen tot aan het 
uiteinde van de aarde.” En zelfs nadat 
zij de stad uitgejaagd zijn overheerst de 
vreugde van de heilige Geest. Zij waren 
allen namelijk vol hoop. Zij wisten, dat zij die uit de verdrukking komen op het 
einde der tijden zullen staan voor de troon van God. Zij zullen nooit meer te lijden 
hebben, tranen worden er gedroogd, want het Lam zal hen wieden en voeren naar 
de waterbronnen van het leven. De teksten nodigen ons vandaag uit om telkens 
opnieuw leerling van Jezus te zijn. Wie namelijk dagelijks met Hem blijft gaan, zal 
uiteindelijk ook voor zijn persoonlijk leven Jezus’ roepstem mogen beluisteren en in 
navolging van de apostelen het Evangelie uitdragen. Gaan wij dus met Hem op 
weg. Roepen doet Hij ons zeker. (bron: Bezinning op Het Woord) 

 

****Een Gezegende Zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

