
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 16-22 juli 2022 

Vijftiende zondag door jaar C  
Gen., 18, 1-10a   Kol., 1, 24-28    Lc., 10, 38-42 

 

TER OVERDENKING: Werelddag voor GROOTOUDERS en de OUDEREN 

 

 
 
 
 

 
 

 
Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel 
vrucht kan dragen.” Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede 
Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag 
van juli. 
 
Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en betekenis 
van de ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds 
het begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. Sinds februari staat hij 
er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil. 
De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt 
gekeken en dat “terwijl er in de mensengeschiedenis (verhoudingsgewijs - red) nog 
nooit zoveel van ons zijn geweest”. Door de wereldwijd steeds hogere levensver-
wachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een 
‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien. 
 
Het instrument van ouderen 
Paus Franciscus: “Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroe-
pen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij dat doen 
door steeds meer en steeds beter het kostbaarste instrument te leren gebruiken 
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dat wij hebben en dat het best past bij onze leeftijd: het gebed. Laat ons dichters 
van het gebed worden: laten wij er de smaak van te pakken krijgen onze eigen 
woorden te zoeken, laten wij de gebeden die het Woord van God ons leert, 
opnieuw eigen maken. Ons vertrouwvol gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van 
pijn van wie lijdt, begeleiden, en kan ertoe bijdragen de harten te veranderen.” 
 
Aandacht in parochies 
“Zo vormt de Werelddag van de grootouders en de ouderen een gelegenheid om 
nog eens met vreugde te zeggen dat de Kerk feest wil vieren samen met hen die de 
Heer - zoals de Bijbel zegt – ‘der dagen zat heeft gemaakt’. Laten wij dit samen 
vieren! Ik nodig u uit om deze dag in uw parochies en gemeenschappen bekend te 
maken; de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen 
waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt. 
Een bezoeker verwachten, kan het perspectief van de dagen veranderen als wij 
denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ontmoeting kan een 
nieuwe vriendschap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van 
barmhartigheid van onze tijd!” (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  

- 23 en 24 juli    pater Andy 
- 30 en 31 juli    pater Simon 
- 06 en 07 augustus   pater Luc 
- 13 en 14 augustus  pater Simon  
- 20 en 21 augustus  pater Luc 
- 27 en 28 augustus   pater Luc 
 
INTENTIES  

- ter nagedachtenis van overleden Wilda Salcedo, Otilio Isidora, Griselda Felis, Olga 
Pieterz, Mirna van Hoop en uit dankbaarheid voor Gods genade dat Melouska 
Isidora op 18 juli 2022, 55 jaar wordt.  
- om zegen over een operatie.  
 
 
 



MEDEDELINGEN 

- GEEN KOORREPETITIE in juli behalve op 29 juli.  
- GGD: VACCINEREN op 02, 20 en 31 augustus, telkens vanaf 12.00 tot 18.00 
uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
- In de week van 18 tot en met 22 juli is er weer een Zomerschool voor 
ongedocumenteerde Braziliaanse kinderen in onze kerk. Dit wordt georganiseerd 
door Giving Back Projects van Gianni da Costa. We zijn blij de Zomerschool ook dit 
jaar weer te mogen verwelkomen in onze kerk! 

- Dinsdag 18 juli is er geen dagelijkse eucharistieviering om 11.00 uur 

 

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  (9-10 juli):   

 
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) 
 
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) 
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BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN DEZE ZONDAG 

Gastvrijheid 
 
Het individualisme viert hoogtij in onze dagen. 
Het ‘ieder voor zich’ is als een virus, 
dat zich in ons leven heeft genesteld. 
We wonen met veel mensen om ons heen, 
in dezelfde straat en buurt. 
En toch is er veel eenzaamheid. 
We voelen ons soms alleen gelaten 
met onze vragen en onze problemen. 
In onze dagen van grote welvaart en techniek 
is er meer dan ooit behoefte aan 
gastvrijheid. 
Er is behoefte aan mensen, 
die tijd en ruimte weten te scheppen, 
waar anderen gewoon mogen 
binnenkomen. 
Gastvrij zijn is een plaats scheppen, 
waar anderen vrij kunnen binnen 
komen. 
Een plaats waar een luisterend oor is 
en de bereidheid om zorgen samen 
te delen. Gastvrij zijn veronderstelt aandacht, 
een hartelijk open staan naar een ander. 
Drukdoenerij en eigenbelang 
verdwijnen naar de achtergrond, zodat de gast op de eerste plaats komt. 
De gast mag vrij zijn om helemaal 
aan zichzelf te kunnen toekomen. 
Het is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten. 
Ze roepen nieuwe krachten in ons op, 
nieuwe vrede en harmonie. We worden er nieuwe mensen van. 
‘Even tijd hebben’ voor een ander 
is hele kostbare tijd. Want daarin komt tot uiting 
dat we delend in het leven willen staan. 
En delend leven is zinvol leven. 

Wim Holterman osfs 

 
 

****Een Gezegende Zondag**** 


