
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Informatie over de week van 22-28 oktober 2022 

Dertigtigste zondag door het Jaar C  
Sir., 35, 15b-17. 20-22a      2 Tim. 4, 6-8. 16-18      Lc. 18,9-14 

 

TER OVERDENKING: De Farizeeër en de Tollenaar – in gesprek met God 

Twee mensen bidden in de tempel. De een bidt met opgeheven hoofd 
en beveelt zijn eigen goedheid aan. De ander komt thuis bij zichzelf en vraagt om 
genade. De laatste wordt in Gods ogen de eerste. 
Zo is God: Hij kijkt mensen niet naar de ogen. Hij ziet wat er diep in ons leeft. 
Hij heeft oog voor de binnenkant en niet voor de uiterlijke schijn. In gesprek met 
God mogen we ons voordoen zoals we werkelijk zijn. Onze kleinheid, ons 
tekortschieten: Hij veroordeelt ons daarom niet. 
Hij wil er voor ons zijn: 
een bron van kracht en inspiratie. 
Hij pint ons niet vast op onze fouten, 
maar reikt openingen aan 
naar een nieuwe toekomst.  
In gesprek gaan met God: 
we mogen dat telkens weer doen. 
Het leidt ons naar onze diepste bronnen. 
Het verzamelt onze beste krachten 
om een nieuwe wending te geven 
aan ons leven met elkaar en met God. 
In gesprek gaan met God: 
het is de motor van ons geloven. 
Wim Holterman osfs 

 
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  

- 29 en 30 oktober   pater Andy (volwassenkoor) 
- 02 november   pater Luc (zonder koor) 
- 6 november    pater Luc (zonder koor) 
- 13 november  pater Andy (volwassenkoor) 
 
INTENTIES  

 Overledene: Piet Zondervan en Riet Hermeler 
 
MEDEDELINGEN 

- 24 oktober om 14.00u is de begrafenis van mv. Riet Hermeler 
- 21 oktober KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 
KAARSEN: 89,75 + COLLECTE:  319,60  (15-16 oktober) = € 409.35 

 
DEURCOLLECTE STICHTING HELP A STAR FOUNDATION 

 
Op zondag 23 oktober 2022 is er een deurcollecte. De opbrengsten hiervan 
zullen door stichting Help a Star worden gebruikt om ca. 40 dove en blinde 
kinderen in Suriname een training te geven ter voorkoming van 
verdrinkingen. Uw geld zal goed worden besteed. De Stichting Help a Star 
Foundation is een door de belastingdienst erkende ANBI en zorgt ervoor dat 
minimaal 90% van de donaties terechtkomt bij de kinderen die dit zo hard 
nodig hebben. 
Wij vragen u om vrijgevig te zijn met uw gaven, en hieraan bij te dragen. Zo 
kunnen we deze kinderen en jongeren leren wat ze moeten doen als ze 
onverwachts in het water terecht komen, zodat ze niet verdrinken. Er 
verdrinken wereldwijd veel te veel kinderen. Help a Star wil dit voorkomen. 
Wij zullen u op 23 oktober a.s. na de viering meer over onze stichting en dit 
project vertellen. Nadat dit project is gedaan komen we bij u terug met een 
presentatie. 
U kunt ook rechtstreeks doneren: Stichting Help a Star Foundation 
Bankrekening IBAN: NL32INGB0007642462 
Onze dank is groot! Ook namens de kinderen.  
Vriendelijke groet, Peter Troon - Help a Star 
 
 



VRIJWILLIGERS GEVRAAG  

Er wordt vaak gevraagd of mensen willen helpen. Ook nu hebben we weer 
een goed doel. Elke woensdagavond van 17:00 uur tot 20:00 uur staat er 
een bus van: 
“Dokters van de wereld” naast de Pauluskerk. De mensen die de bus 
bezoeken zijn nou niet de meest welgestelden, of in goede conditie. ( 
ongedocumenteerden of dak- en thuislozen) 
Er is geen wachtruimte bij, de mensen staan gewoon buiten te wachten. Wij 
willen als parochie graag een zaaltje openzetten, zodat de mensen bij slecht 
weer binnen kunnen schuilen en warmen. Dat lukt alleen als er wat 
vrijwilligers zijn die beurtelings het zaaltje kunnen bemensen voor koffie en 
thee, en opletten of alles goed gaat. Als we het met een aantal mensen 
kunnen invullen hoef je dus niet elke woensdag te komen 
Het is dus bedoeld voor de wintertijd, laten we zeggen Oktober tot Maart ( 
of zoiets) Inlichtingen Bert Koeleman 06 559 15 110 of; 
bertkoeleman09@gmail.com 
Of uiteraard bij de Paters en het parochie secretariaat. 
 

DE GODSLAMP IN DE PAULUSKERK EN HET STEENTJE IN DE VLOER VAN HET 
PRIESTERKOOR VOOR HET ALTAAR 

In katholieke kerken is de godslamp een olielampje in de buurt van het 
tabernakel dat blijft branden zolang het Heilig Sacrament in het tabernakel 
aanwezig is. De godslamp getuigt van Christus' Werkelijke 
Tegenwoordigheid. Vroeger was de godslamp altijd een hanglamp met drie 
kettingen. Dit is nog steeds het meest voorkomende model. Tegenwoordig 
zijn er echter ook godslampen die met een arm aan de muur bevestigd zijn. 
Soms zet men zelfs gewoon een rood glas met een olieampul op of vóór het 
betreffende tabernakel. Meestal hebben godslampen een rood glas, dit om 
de lamp duidelijk te onderscheiden van de 'gewone' kaarsen en lampen in 
de kerkruimte. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn dagen 
waarop het tabernakel leeg moet zijn. De deurtjes staan open en de 
godslamp is gedoofd; het Heilig Sacrament is immers niet aanwezig. In 
sommige kerken wordt tijdens de viering op deze dag de Heilige Communie 
uitgereikt. Daarvoor worden de Heilige Hosties uit de sacristie gehaald, 
waarbij een misdienaar een brandende kaars draagt als godslamp. 



De Godslamp die in onze Pauluskerk 
hangt is een antieke godslamp en uit het 
vroeger verschenen boekje rondgang in 
de Paulus kerk staat er opgetekend dat 
wij deze voor 99 jaar van de 
Begijnhofkerk in gebruik hebben.  

Een andere bijzonderheid in het centrum 
van de kerk, het priesterkoor of het 
voorplecht, is in de vloer vóór de 
altaartafel een witkleurig steentje 
gemetseld. Bouwpastoor J. Adank heeft 
het steentje meegenomen uit de Griekse 
stad Korinthe een stukje steen van de 
bema, het preekgestoelte aan de Agora, de markt en vergaderplaats, waar 
vanaf de apostel Paulus ook gepreekt 
moet hebben. Pastor Adank preekte dan 
ook weleens op de plaats , waar het 
steentje nu in de vloer ligt. Aan symbolen 
dus geen gebrek in onze kerk. 

( pastor J.A.J Adank {Adje} werd medio 1961 
belast met de bouw van de Pauluskerk het 
duurde tot maart 1966 en vond zijn 
voltooiing op 4 november 1967) 

 
 
 
 
 

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) 

****Een Gezegende Zondag**** 
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