
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Informatie over de week van 12 november-18 november 2022 

Drieëndertigste zondag door het Jaar C  
Maleachi 3, 19-20a   2 Thessalonicenzen 3, 7-12  Lucas 21, 5-19 

 

TER OVERDENKING:  

Het is niet de pijn die zeer doet, 
maar wel de angst 
en de onzekerheid, 
het gevoel een drenkeling te zijn 
en geen oever meer te zien. 
Het is niet de pijn die zeer doet, 
maar wel geen grond meer te voelen, 
geen hand te kunnen grijpen 
en geen enkel lichtpunt te zien 
in het duister van de nacht. 
Vlak naast de pijndrempel 
ligt de afgrond van de levensvragen, 
en die is beangstigend diep. 
Waarom? Waartoe? 
En voor wie en voor wat? 
Het is niet de pijn die zeer doet, 
maar: geen antwoord te weten, 
zich verraden en verloren te voelen 
- als een speelbal in de wind - 
tussen toeval en twijfel. 
Zijn grootste pijn 
was niet op Golgota, 
maar in de boomgaard van Olijven. 
Zijn angst werd bloed en zweet 
en schreeuwen naar de Vader. 
Daar heeft Hij voor ons een weg gebaand: 
"Ik ben verrezen en nog bij jou. 
Mijn hand ligt op je schouder. 



Ik blijf bij jou tot alles is volbracht." 
Als de angst verstilt... 
en Hij aanwezig is in jouw wezen, 
dan zwijgen alle vragen. 
Dan is de pijn het strakgespannen koord 
dat jou met Hem verbindt. 

Manu Verhulst 
 

INTENTIES  

Eeuwig rust van: Mw. Hannie Enthoven – Smolders en Mw. G.M. Bronfrer 

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  

- 20 nov. pater Andy (zonder koor) 
- 27 nov. Pater Luc (volwassenkoor) 
- 04 dec. Pater Simon (kinderkoor) 
- 11 dec. Pater Andy (volwassenkoor) 
 

MEDEDELINGEN 

- 18 november KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 

KAARSEN: 82,97 + COLLECTE:  362,45 + INTENTIES: (05-06 nov.) = € 445,42 
 

NATIONALE JONGERENCOLLECTE 

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van 
november de nationale jongerencollecte. In het weekend van 19 en 20 november 
2022 is het weer zover, dan wordt er in heel Nederland gecollecteerd voor 
landelijke jongeren projecten. Dit jaar zal er specifiek voor de voorbereiding op en 
de wereldjongerendagen (WJD) zelf gecollecteerd worden. De WJD zijn het 
grootste jongerenevenement ter wereld, waarbij gelovige en zoekende jongeren 
zich verzamelen rondom de paus om het katholieke geloof te ontdekken en te 
vieren. 
 

De collecte kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL11 INGB 0002 7844 
98, t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. ‘Jongerencollecte’.  
 

 
 



CHARITASZONDAG  

Omzien naar elkaar……… 
Zondag 13 November is het Caritaszondag. Wij houden vandaag na de viering een 
deurcollecte. Deze collecte is dan bestemd voor de mensen in onze parochie die 
het niet zo breed hebben. Het werk van de Caritas is niet altijd zichtbaar, maar wij 
hebben al een aantal mensen en goede doelen kunnen helpen en ondersteunen. 
Mocht u iemand kennen die hulp nodig heeft; of als u zelf niet altijd makkelijk 
rondkomt, neem dan contact op met de Paters, of mail naar IPCI. 
 
Wij gebruiken deze gelegenheid ook de gulle gevers van het afgelopen jaar hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage !!! 
Voor giften: NL04 ABNA 0102 1207 30 t.n.v.: IPCI Amsterdam Nieuw West 
 

VACTINATIES GGD AMSTERDAM IN PAULUSKERK – CORONAVACTINATIE 

Op 7 december om 13.00-17.30u. U hoeft geen afspraak te maken 
 

OP WEG NAAR KERSTMIS 

Op onze weg naar kerstmis zijn we uitgenodigd om het Woord Gods beter te leren 
kennen. Elke dinsdagavond om 19.00u in onze vergaderzaal zullen we een bijbel 
avond organiseren. Samen proberen wij de lezingen van de vierzondagen tijdens de 
adventtijd dichter bij te kijken.  

U bent van harte welkom!!! 
De eerste ontmoeting is op dinsdag, 22 november om 19.00u 
 

RONDGANG DOOR DE PAULUSKERK 

Als u van buiten komend de kerkzaal betreedt, springen drie zaken in het oog: de 
enorm grote, niet verwachte en toch intieme ruimte, de vorm van het interieur en 
de enorme lichtkoepel boven de altaartafel. 
 

De grote ruimte: bij de bouw van de kerk verlangde het Bisdom van Haarlem dat de 
kerk tezamen met de dagkapel plaats zou bieden aan duizend mensen. De 
bouwcommissie van onze parochie vond destijds het voorschrift van het Bisdom 
om een kerkgebouw neer te zetten, dat plaats bood aan duizend mensen wel wat 
teveel van het goede. Toch waren de zitplaatsen in de beginjaren onder de 
vieringen vrijwel allemaal bezet. Naast twee zijbeuken, waren er twee 
middenbeuken, een voorste en een achterste middenbeuk. Aan het eind van de 
zeventiger jaren en in het begin van de tachtiger jaren zijn deze beide 
middenbeuken voorzien van een looppad in het midden. Om de doorloop achter in 
de kerk wat te vergemakkelijken, zijn daar enkele rijen banken verwijderd. op dit 
ogenblik heeft de kerkzaal 625 zitplaatsen en de dagkapel toen 56 zodat het totale 
aantal met 319 is teruggebracht. 



 
Tegen de achterwand van de absis 
zijn de zo genoemde twaalf 
apostel- of consecratiekruisjes 
aangebracht; twaalf steentjes die 
bij de in gebruik name van de kerk, 
de wijding van het gebouw, door 
de Bisschop zijn gezalfd. Zij 
herinneren aan de twaalf stammen 

van Israël en aan de twaalf apostelen, het 
fundament, waarop de kerk gebouwd is. Boven 

de apostelkruisjes 
kunnen kaarsen 
branden, waardoor 
de verbondenheid 
met de kerk 
wereldwijd wordt 
geaccentueerd. 
 
Aan de linkerkant van de absis bevindt zich het 
tabernakel, ingemetseld in de muur. Het 
koperbeslag is voorzien van twee cerubijnen en van 
de tekst “Adore Te devote” : ‘eerbiedig aanbid ik U’. 
dit tabernakel werd al gebruikt in de noodkerk. 
(1961-1966) 

 

R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email IPCI:  ipci@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**** 
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