
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 10-16 september 2022 

Vierentwintigste zondag door jaar C  
Ex. 32,7-11.13-14             1 Tim. 1,12-17             Lc. 15,1-32 

 

Naar de aanleiding van het overlijden van de koningin Elizabeth heeft onze 
bisschop Johannes Hendriks het volgende bericht gepubliceerd  

 
In dankbare herinnering  
Met leedwezen heeft ook de katholieke 
gemeenschap in het bisdom Haarlem- 
Amsterdam kennis genomen van het 
overlijden van koningin Elizabeth de Tweede. 
In haar verliezen velen binnen en buiten het 
Verenigd Koninkrijk een koningin die ruim 
zeventig jaar haar leven in dienst heeft 
gesteld van haar land. 
 
Ze markeert daarmee een lange geschiedenis 
waarin vele generaties haar als koningin 
hebben gekend. Zij was in al die jaren ook 
hoofd van de Anglicaanse Kerk en heeft haar 
geloof altijd uitgedragen in haar leven door 
haar getuigenissen in toespraken, bijzonder 
in haar persoonlijke boodschappen met 
Kerstmis. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar familie en naar allen die 
zich in al die jaren met haar verbonden hebben gevoeld. Moge zij rusten in vrede. 
 
Wij bidden ook voor de nieuwe koning Charles de Derde. Dat Gods zegen op hem en 
de leden van het Koninklijk Huis moge rusten. 
 
+Johannes W.M. Hendriks 
Bisschop van Haarlem-Amsterdam 



Condoleanceregister 
Vanaf zaterdag a.s. is er in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam gelegenheid een 
condoleanceregister te tekenen. De kerk is dagelijks van 11.00 uur tot 16.00 uur 
open. Het condoleanceregister zal na de staatsbegrafenis worden overgedragen aan 
de ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Den Haag. 
 
Speciale Evensong 
Op zaterdag 17 september zal er om 17.00 uur een speciale Evensong plaats hebben 
in de Nicolaasbasiliek. De koren van de Nicolaas o.l.v. Giles Brightwell zullen de 
gezangen verzorgen. (bron:www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) 
 

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  

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

- Herman van de Berg  
 
MEDEDELINGEN 

-16 september KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
-18 september Kindernevendienst  
-18 september bijeenkomst voor de ouders van de eerste communie en 
vormelingen na misviering van 10.00 uur.  
- De nieuwe aflevering van het parochieblad Het Goede Nieuws is uit. 
Binnenkort krijgt u een exemplaar ervan thuisbezorgd. Als u nog nooit Het 
Goede Nieuws thuis ontvangen hebt, geef dan uw naam en uw adres door 
aan de paters of belt u met het secretariaat van de parochie: 020-6101766 
 
Kaarsen 82,80 + Collecte 329,85 + Intenties 20 (03-04 september) = €432,65 

 
 



 

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 

God heeft de aarde gemaakt 
voor de mensen 
en de mensen voor de aarde. 
Zij zijn voor elkaar geschapen: 
de aarde en de mensen horen bij elkaar. 
God heeft de mensen gemaakt 
voor de mensen. 
 
Ze worden voor elkaar geboren, 
ze zijn voor elkaar geschapen: 
op aarde horen mensen bij elkaar. 
Het was niet Gods plan 
dat sterke mensen rijk zouden zijn 
en rijke mensen sterk. 
 
Het was niet zijn plan 
dat zwakke mensen arm zouden zijn 
en arme mensen  zwak. 
Hij heeft ze voor elkaar geschapen, 
ze worden voor elkaar geboren 
om op aarde ‘mens’ te zijn. 
God wil dat mensen 
samen zijn met mensen. 
 
Dat ze samen wonen, 
samen werken, 
samen leven, 
geen bedreiging zijn voor elkaar, 
maar elkaar beschermen 
als in een tuin waar alles veilig is. 

****Een Gezegende Zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

