
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 13-19 augustus 2022 

Twintigste zondag door jaar C  
Jer. 38,4-6.8-10             Hebr. 12,1-4               Lc. 12,49-53 

 

TER OVERDENKING:  

Water, jij bent het kostbaarste bezit op aarde  
 
De Franse schrijver Antoine de Saint-Exupery, 
bekend om zij mooie boekje  ‘De kleine prins’, was 
ook piloot. Wegens een technisch defect moesten 
hij en zijn co-piloot een noodlanding maken in de 
Sahara-woestijn. Gelukkig bleven beiden 
ongedeerd. Hun eerste reactie was dan ook: 
“Hoera, we leven nog”, maar onmiddellijk daarna 
kwam de angstschok: “We hebben geen druppel 
water meer”. 
Drie dagen zwerven de twee mannen in de 
bloedhete woestijn rond op zoek naar 
water.  Telkens menen ze in de hitte een 
waterplas te zien, maar dat bleek slechts 
inbeelding. Maar toch gebeurt het onverwachte. 
Ze komen een groep Bedoeïenen tegen die hen te 
drinken geven. De uitgedroogde mannen gooien 
zich op het levenreddende water. 
 
Wanneer Saint-Exupery aan deze ontmoeting terugdenkt, heft hij een lofzang aan 
op het water. Hij schrijft: “Ik was vergeten hoezeer ons leven afhangt van water. 
Het is alsof wij door  een navelstreng met de bron verbonden zijn. Water, jij bent 
het leven! Door jou keren al onze levenskrachten terug. Dankzij jouw zegen 
borrelen alle uitgedroogde bronnen van onze ziel opnieuw op. Jij bent het 
kostbaarste bezit op aarde.” 
 



Op vele bedevaartplaatsen wordt diezelfde waarheid eenvoudig voor ogen 
gehouden.  Vaak staat er een bron in het middelpunt van een heilige plaats. In 
Lourdes heeft Bernadette, op vraag van Maria, met blote handen in de grond 
gegraven. Zo ontstond een bron die nu reeds ongeveer 165 jaar lang 
ononderbroken stroomt. In Banneux was er een bron aan de berm van de weg. 
Maria vraagt aan Mariëtte om haar handen in het water te steken. Sindsdien doen 
alle pelgrims haar dat na. 
Water is een teken van heil en genezing, water is symbool van leven. Water is 
levengevend. Laten we er dankbaar en spaarzaam mee omgaan. (bron: kerknet.be) 
 

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 en 21 augustus  pater Simon 
- 27 en 28 augustus   pater Andy 
- 03 en 04 september  pater Andy 
- 10 en 11 september  pater Simon  
- 17 en 18 september  pater Simon  
- 24 en 25 september  pater Simon  
INTENTIES  

- voor de eeuwige rust van onze parochianen: Koen Duivelshof, Eline 
Duivelshof en Lenie Jansen 
- voor Cor Link 
 
MEDEDELINGEN 

- Maandag 15 augustus is het feest van MARIA TENHEMELOPNEMING: de 
Heilige Mis is om 10.00 uur en niet om 11.00 uur  

- 19 augustus KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- GGD: VACCINEREN tegen corona op 20 en 31 augustus, telkens vanaf 
13.00 tot 18.00 uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
- de nieuwe SAMENKERK, het tijdschrift van ons bisdom, is uit. Exemplaren 
liggen achter in de kerk, bij de ingang op een tafel.  
 



Kaarsen 84,33 + Collecte 334,45 + Intenties 20,00  (6-7 augustus) = € 438,78  

 

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!  

 
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) 
 
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 

Jezus zegt: 
“Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen, 
en hoe verlang ik dat het brandt” (Lc. 12,49). 
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Vuur dat tegelijk verteert en zegent, 
vuur van vreugde en van angst, 
van aanvaarden en aanvechten. 
Vuur dat alles opneemt en verbrandt 
om licht en warmte uit te stralen.  
Laat iemand het haardvuur aansteken. 
Ik wil het brandhout uit Gods hand 
aannemen. 
Biddend wil ik neerbuigen bij dat vuur. 
Dor hout wordt vlam. 
De kilte van mijn hart 
wordt vervuld van warmte en 
innigheid. 
Biddend bij het haardvuur 
krijg ik meer vuur dan ik geef.  
Doet de vuurglans 
handen ontdooien, 
gezichten warm worden.  
Wakend bij het vuur 
doorgloeit mij Gods warmte, 
met zijn pijn en zijn kracht. 
Biddend bij het haardvuur 
leidt zijn warme hand 
mij binnen in dat wondere vuur 
van vernieuwd geloof 
dat mij doet verlangen en branden. 
Ik mag zíjn vuur uitdragen 
naar gedoofde haarden 
en koude handen in de mijne nemen. 
Kille gezichten gaan dan weer blozen 
van deugddoende warmte. 
Biddend bij het haardvuur 
zwijgen woorden tot gevulde stilte. 
Het hart vat vuur, 
hunkert weer naar leven… 
Zijn vuur op aarde, 
en verlangen dat het brandt. 
(naar Theo Willemen in ‘waar vogels zingen’) 

 

****Een Gezegende Zondag**** 


