
  
 
 
 

 
HET VIERTJE 

**** 
Informatie over de week van 08-14 oktober 2022 

28ste zondag door jaar C 
2 Kon., 5, 14 - 17                2 Tim., 2, 8 - 13              Lc., 17, 11 - 19 

 
BEZINNING 

Tien zijn er genezen, 
één teruggekeerd 
om God te danken. 

Eén die meer ziet 
dan zijn niet meer geschonden huid, 
en weet dat echte genezing 
onderhuids begint 
in de bekering van het hart.  
 

Eén die verder ziet 
en oog krijgt voor de Bron, 
voor Hem die kracht is, 
die mensen doet beter worden. 

 Eén die op zijn stappen is teruggekeerd 
en een begin maakt 
van een nieuwe manier van leven 
en kiest voor een leven 
in verbondenheid 
met de grote Genezer. 
  

Eén die dankt 
en niet meer normaal vindt 
al het goede dat gebeurt. 
Eén die dankt 
om het wonder dat hij ziet 
als mensen goed zijn voor elkaar. 

Carlos Desoete 



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  
- 15 en 16 oktober   pater Andy 
- 22 en 23 oktober   pater Luc (volwassenkoor) 
- 29 en 30 oktober   pater Luc (volwassenkoor) 
- 2 november    pater Luc 
- 6 november   Pater Luc 
- 13 november  Pater Andy 
 
INTENTIES  
 
MEDEDELINGEN 
- 14 oktober KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00  
-  16 oktober: Kindernevendienst 
- Viering van allerzielen 

Geachte familie, 
Het is weer bijna 2 november, de dag dat eeuwenlang christenen over de hele 
wereld hun dierbare overledenen heel speciaal gedenken. Ook dit jaar doen we dat 
in onze Pauluskerk. Wij nodigen u daarvoor van harte uit om woensdag 2 
november a.s., ’s avonds om 19.00 uur, met een speciale Allerzielen- Eucharistie- 
viering onze dierbare overledenen te gedenken. Speciaal degenen die in het 
afgelopen jaar zijn overleden, maar ook alle anderen. 
 
Kaarsen 104,08 + Collecte 390,90 + Intenties  (01-02 oktober) = € 494,98 
 
VACTINATIELOCATIES IN AMSTERDAM 
U kunt er alleen met een afspraak 

- Amsterdome (Seineweg 2, 1043BG) 
Vanaf 10 oktober: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur 

- Paviljon Zuid (RAI) – Europaplein 24, 1078GZ 
Dagelijks van 09.00 – 15.00 uur 



Vanaf 10 oktober: dagelijks van 08.00 – 20.00 uur 
Bochten nodigen ook uit om nieuwe dingen te ontdekken. 

(Valérie Kabergs) 
 
6 oktober 2012. Gerd en ik vertrouwen ons toe aan elkaar en aan de weg die 
God met ons wil gaan. Tien jaar later is de sfeer minder vrolijk gestemd. 
Grieperig en sip lig ik in de zetel. Gelukkig zond Hij ons intussen iemand die 
ook op de moeilijkere momenten vrolijkheid brengt. Mara-Lea heeft op 
school gezien dat iemand op een stukje keukenpapier tekende en wil dat ook 
doen. Ook ik volg de kronkelende wegen van de ingedrukte stipjes op het 
flinterdunne papier. De vele bochten doen me denken aan de kronkels in ons 
huwelijksleven. Maar het geheel oogt wel heel kleurrijk. 
 

En onderweg werden zij gereinigd. (Lucas 17,14) 
 

Ook in de evangelielezing van komende zondag zijn mensen op weg. Het 
gaat om mensen die op zoek zijn naar genezing. Jezus lijkt hun verzoek niet 
onmiddellijk in te willigen. Hij daagt hen uit om erop te vertrouwen dat die 
genezing er gaandeweg zal komen. Volgens de joodse traditie kwam het de 
priesters toe om de genezing van huidvraat te controleren, waarop een ritueel 
volgde dat hen terug toelating gaf om in de buurt van andere mensen te 
komen. Uit het verhaal blijkt dat de melaatsen niet worden beschaamd in hun 
vertrouwen om de priesters alvast tegemoet te gaan. Onderweg vinden ze 
immers genezing. 
 
Ook ons huwelijksleven ervaar ik als een weg van vertrouwen in de richting 
van meer heelheid. Onderweg is dat vertrouwen soms moeilijk en sommige 
kronkels keren meerdere keren weer. Maar de bochten nodigen ook uit om 
nieuwe dingen te ontdekken. Van de ander, van jezelf en van God. Eens je de 
kracht vindt om de kronkels niet te vrezen, wordt het onderweg zijn op zich 
waardevol. 

Gepubliceerd door kerknet.be 

 

 

 



Vrijwilligers gevraagd !!! 

Er wordt vaak gevraagd of mensen willen helpen.   Ook nu hebben we weer 
een goed doel.   

Elke woensdagavond van 17:00 uur tot 20:00 uur staat er een bus van: 

"#$%"#$%"#$%“Dokters van de wereld” &'()*+,-. 

naast de Pauluskerk.   De mensen die de bus bezoeken zijn nou niet de 
meest welgestelden, of in goede conditie. ( ongedocumenteerden of dak- en 

thuislozen) 

Er is geen wachtruimte bij, de mensen staan gewoon buiten te wachten.       
Wij willen als parochie graag een zaaltje openzetten, zodat de mensen bij 

slecht weer binnen kunnen schuilen en warmen.    Dat lukt alleen als er wat 
vrijwilligers zijn die beurtelings het zaaltje kunnen bemensen voor koffie en 

thee, en opletten of alles goed gaat. 

Als we het met een aantal mensen kunnen invullen hoef je dus niet elke 
woensdag te komen 

Het is dus bedoeld voor de wintertijd, laten we zeggen Oktober tot Maart ( 
of zoiets) 

Inlichtingen Bert Koeleman  06 559 15 110    of;  
bertkoeleman09@gmail.com 

Of uiteraard bij de Paters en het parochie secretariaat. 

 
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) 

 
****Een Gezegende Zondag**** 

 


