
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 11-17 juni 2022 

Heilige Drieëenheid 
Spr. 8,22-31                  Rom. 5,1-5                Joh. 16,12-15 

 

TER OVERDENKING: Heilige Drieëenheid! 

Heilige Drieëenheid, 
U bent roeping. 
 
U, heilige Vader,  
U roept uw Zoon en zendt Hem 
om uw Rijk op te bouwen. 
U roept de Geest om te bezielen, 
om in allen te ademen, 
om liefdeskracht te zijn. 
 
Heer Jezus, Zoon van God, 
U roept de Vader om ons te scheppen, 
om creativiteit te zijn 
in het opbouwen van een goede wereld. 
U roept en zendt de Geest 
om ons inzicht te geven, 
en rijkelijk te overladen met al zijn goede gaven. 
Heilige Geest van liefde, 
 
U roept de Vader 
opdat zijn wil gebeurt en zijn Rijk komt. 
U roept Jezus Christus om een te zijn met ons 
en ons voor te gaan op onze levensweg 
als Heer en Broeder, 
als onze Goede Herder. Amen. 
Eric Haelvoet sdb  
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  

- 18 en 19 juni    pater Simon  
- 25 en 26 juni    pater Luc 
- 02 en 03 juli    pater Simon  
- 09 en 10 juli    pater Luc  
 
INTENTIES  

 
MEDEDELINGEN 

- 11 juni KOORREPETITIE vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
- de GGD: VACCINEREN op 18 en 30 juni en 2 en 8 juli, telkens vanaf 13.00 tot 
17.30 uur, locatie: pastorie Pauluskerk. 
- aanstaande zondag 19 juni: KINDERNEVENDIENST  
 

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 zal plaats 
hebben volgens de afspraken die de ouders, de catechisten en de pastoor 
gemaakt hebben.  We kijken er naar uit!  

 
COLLECTE 340,52 + KAARSEN 109,77 + INTENTIE 20,00 (04-05 juni ): € 470,29 

 
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, meldt u dan na de viering 
bij Wim Duivelshof of Helen Dens. Of neem contact op met het secretariaat: E. 
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl of T. 6101766 (dinsdag, woensdag 
of vrijdag van 8.00 tot 12.00). 
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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  
 
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 en terugkijken) 
 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN JOHANNES 16,12-15  

“De zondag van de Drieëenheid vat het hele programma van de gewone tijd door 
het jaar samen. Het komt erop aan achter de beelden God zelf te ontmoeten. De 
twee grote wegen naar de Drie-ene God – de schepping en de lijdende mens – 
komen op een punt samen: in Jezus  Christus, Zoon van God en Zoon van de 
mensen. 
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God als Drieëenheid verstaan in ons leven, betekent dat wij de schepping 
niet slechts als het beeld maar als de openbaring van God leren beleven. De God 
van de Bijbel drukt zich uit in het wezen der dingen, in het bestaan van mensen. Zij 
openbaren God. 

God als Drieëenheid verstaan en beleven, betekent: leren zien dat lijdende 
en beproefde mensen niet slechts beeld van God zijn en naar Hem verwijzen. 
Lijdende en beproefde mensen zijn openbaring en aanwezigheid van God. 
Wanneer in onze dagen onder de mensen over God gesproken wordt, kan men drie 
richtingen waarnemen. Mensen zeggen: God dat is een woord dat mensen 
gebruiken om wat ze niet kennen en kunnen, aan te duiden. De namen verschillen 
maar in feite gaat het over het zelfde, of je nu Christus zegt, of Allah of Jahweh of 
Grote Geest of Oneindige, enzovoorts. Anderen zeggen: God dat is iets dat meer is 
dan al wat we kunnen horen, zien en gewaarworden. Er is iets meer. 

Gelovigen zeggen: neen, God is meer dan een woord. God is niet iets maar 
iemand die met ons spreekt, ons geschapen heeft, ons zijn wil doet kennen, 
enzovoorts. Wij christenen zijn op dat vlak de kampioenen. Wij geloven namelijk 
dat ons een beeld gegeven werd van wie God is. Het beeld dat God ons van zichzelf 
geeft heeft drie gezichten. Het is een groepsfoto. God toont zich Vader, Schepper 
en opvoeder. God toont zich Zoon: Mensenzoon en eeuwig Woord van de Vader. 
God toont zich Geest: wijsheid, liefde, vroomheid. 

Het Feest van de heilige Drieëenheid kan aanleiding geven tot allerlei 
ingewikkelde beschouwingen over één God in drie personen. Uiteindelijk blijft toch 
steeds de vraag: met welk beeld van God leven wij? Wat betekent het verstaan van 
God als Drieëenheid voor ons leven van elke dag? In welke mate is het beeld dat 
wij van God hebben ook openbaring en aanwezigheid van God? 

De lezing uit het evangelie benadrukt op dit feest dat de openbaring van 
God in Jezus slechts kan verstaan worden door de Geest van de Waarheid. De volle 
waarheid omtrent Jezus, als openbaring van de goddelijke Vader/Kunstenaar is 
slechts mogelijk wanneer mensen blijven openstaan voor Gods voortdurende 
openbaring door de Heilige Geest. 
 God als Drieëenheid beleven, betekent dat wij als volgelingen van Christus 
de grote opdracht hebben op zoek te blijven naar de volle waarheid omtrent Jezus  
Christus. Alleen de scheppende Geest van God, geen wetenschap of andere kennis, 
kan ons tot de volle waarheid brengen.”   

Marcel DE PAUW 
 
 

****Een Gezegende Zondag**** 


