
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 20-26 augustus 2022 

Eenentwintigste zondag door jaar C  
Jes. 66,18-21             Hebr. 12,5-7.11-13              Lc. 13,22-30 

 

TER OVERDENKING:  
'Zonder dialoog tussen ouderen en kinderen is er geen toekomst'  
Paus Franciscus, in zijn catechese over de oude dag tijdens audiëntie van woensdag 17 
augustus, sprak over het verbond tussen ouderen en jongeren. 

(…)  
Het getuigenis van de bejaarden 
verbindt de leeftijden van het leven 
en de dimensies van de tijd zelf: 
verleden, heden en toekomst. 
Want, ze zijn niet slechts het 
geheugen, ze zijn ook het heden en de 
belofte. Het is pijnlijk – en schadelijk – 
vast te stellen hoe men de leeftijden 
van het leven opvat als gescheiden 
werelden, met elkaar wedijverend, doordat elkeen tracht te leven ten koste van de 
ander: dat kan niet. De mensheid is oud, zeer oud, als we naar de tijd op het 
uurwerk kijken. Maar de Zoon van God, die uit een vrouw werd geboren, is de 
Eerste en de Laatste van elke tijd. Dat wil zeggen dat niemand buiten zijn eeuwige 
afstamming valt, buiten zijn schitterende kracht, buiten zijn liefdevolle nabijheid. 
Het verbond – ik zeg dus wel degelijk verbond – van bejaarden en kinderen zal het 
gezin van de mensheid redden.  
Waar kinderen, waar jongeren met bejaarden praten, daar is toekomst. 
Waar geen dialoog tussen bejaarden en jongeren aan bod komt, zal men de 
toekomst niet helder zien. Het verbond van bejaarden en kinderen zal de 
menselijke familie redden. Zouden we aan de kinderen, die moeten leren geboren 
te worden, het tedere getuigenis kunnen terugschenken van bejaarden die de 
wijsheid van het sterven bezitten? Zal de huidige mensheid, die met al haar 
vooruitgang een jongvolwassene lijkt die gisteren werd geboren, opnieuw de gratie 
van een oude dag bezitten, die de einder van onze bestemming stevig vasthoudt? 



De dood is ongetwijfeld een moeilijke doorgang van het leven, voor ons allen is het 
een moeilijke doortocht. Allen moeten we erdoor, maar het is niet gemakkelijk. 
Maar de dood is ook de doorgang die de tijd van onzekerheid afsluit en het 
uurwerk van de hand doet. Dat is moeilijk want het gaat om de overgang van de 
dood. Immers, het mooie van het leven dat geen vervaldag meer heeft, begint juist 
dan. Het begint bij de wijsheid van die man en van die vrouw, bejaarden, die 
bekwaam zijn aan jongeren de aflossingsstok door te geven. Laten we aan de 
dialoog denken, aan het verbond van bejaarden en kinderen, van bejaarden en 
jongeren en laten we het zo aanpakken dat deze band niet gebroken wordt. Mogen 
bejaarden de vreugde genieten te spreken, zich uit te drukken met jongeren en dat 
jongeren bejaarden opzoeken om van hen de wijsheid van het leven te leren. 
(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  

- 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 (oecumenische viering) 
INTENTIES  

- voor de eeuwige rust van onze parochianen: Koen Duivelshof, Eline 
Duivelshof, Lenie Jansen, Wil Blauwhof en John Sim 
- Zegen voor een operatie  
 
MEDEDELINGEN 

- 26 augustus KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- GGD: VACCINEREN tegen corona op  31 augustus, vanaf 13.00 tot 18.00 
uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
 
Kaarsen 92,53 + Collecte  308,40 + Intenties 10 (13-15 augustus) = €  463,40 

 
 



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!  

 
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 wilt 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. 
 

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 

mailto:simon.nongrum@donbosco.be
mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl


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 

Gedoopt zijn, is niet genoeg  

om bij God te horen. 

 

Bidden is niet genoeg  

om bij God te horen. 

 

Eucharistievieren is niet genoeg  

om thuis te zijn bij Hem.  

 

Want het doopsel  

moet dag na dag worden waargemaakt,  

en wat je bidt  

moet je doen,  

en wat je viert moet je beleven. 

 

Recht doen aan de minsten,  

je medemens liefhebben,  

er zijn voor anderen,  

daar gaat het om:  

om een manier van leven  

dat ‘Ik zal er zijn’  

weerspiegelt.  

 

Je bent alleen thuis bij God  

als God kan thuiskomen in jou,  

als Hij in jou kan gebeuren. 

 

Carlos Desoete 

 

****Een Gezegende Zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

