
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 17-23 september 2022 

Vijfentwintigste zondag door Jaar C  
Am. 8,4-7             1 Tim. 2,1-8             Lc. 16,1-13 

 

Vredesweek 2022 van 17 t/m 25 september 

 
Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, 
als je denkt aan de oorlog in Jemen, 
het Midden-Oosten of in Oekraïne.  
 
Als je denkt aan al het verdriet en de 
mensonterende situaties in de 
wereld.  
 
Maar juist dan is het van belang om 
nieuwe perspectieven te blijven zien 
en daar aan bij te dragen.  
 
Idealen, wensen en dromen voeden 
onze verbeeldingskracht! 
 
Het zijn voorstellingen van jezelf en 
de wereld om je heen die misschien 
wel nooit helemaal te realiseren zijn.  
 
Ze vormen een voortdurend wijkend 
perspectief en ze zijn moeilijk onder 
woorden te brengen. En toch… Goethe zei het al: dromen zijn voorgevoelens van 
hetgeen je in staat bent werkelijk te realiseren… ◆ 
 

 



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) 
- 01 en 02 oktober   pater Luc 
- 08 en 09 oktober   pater Simon  
- 15 en 16 oktober   pater Andy 
- 22 en 23 oktober   pater Simon 
- 29 en 30 oktober   pater Luc 
 
INTENTIES  

- Mevrouw Stase Birute Kazlauskiene 
- Mevrouw Ans Vork- Schreurs 

 
MEDEDELINGEN 

-16 september KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
-18 september Kindernevendienst  
-18 september bijeenkomst voor de ouders van de eerste communicanten 
en vormelingen na de 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 
- aandacht voor de bezorgers van Het Goede Nieuws: exemplaren liggen 
gereed op de tafel in de ontmoetingsruimte. U kunt ze ook doordeweeks 
komen ophalen.   
   
Kaarsen 93,15 + Collecte 287,85 + Intenties 15  (10-11 september) = € 396 

 
 
 
 



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 

Geen twee heren dienen 
 
Je kan geen twee heren tegelijk dienen,  

want dan zal je de een liefhebben  

en de ander haten. 

Je kan niet tegelijk  

de God van liefde dienen  

en de god van het geld.  

Niet tegelijk  

‘Ik zal er zijn voor u’  

en ‘Ik zal hebben voor mezelf’. 

Weet dus wel  

welke god je dient:  

de ene is ten bate,  

de ander ten koste  

van de medemens. 

De ene dient,  

de ander gebruikt,  

misbruikt de medemens. 

Het is de Een of de ander. 

Je moet dus kiezen,  

niet alleen met woorden  

maar in je dagelijkse handelen.  

 

 
 

****Een Gezegende Zondag**** 

Geld God 

God Geld 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

