
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 23-29 juli 2022 

Zeventiende zondag door jaar C  
Gen., 18, 20-32      Kol., 2, 12-14      Lc., 11, 1-13 

 

BEZINNING ROND DE LEZINGEN VAN DEZE ZONDAG 

 
Bidden is 
‘staan’ voor een vriend, voor een vader. 
Er voor gaan staan 
zoals je bent, nu, 
blij of vragend, 
in nood of in feeststemming. 
Er staan, 
in je eigen volle waarheid 
en weten, 
vertrouwen, 
geloven 
dat je gezien wordt, 
dat je gehoord wordt, 
en vooral 
dat je bemind wordt 
als vriend, als zoon, als dochter. 
 
Bidden is 
in vol vertrouwen 
wachten op een antwoord, 
dat, 
hoe het ook moge luiden, 
goed is voor jou 
- ook al begrijp je het niet. 



Bidden is 
ontvangen, vertrouwen, 
weten dat het antwoord, 
aan jou 
hier en nu 
gegeven wordt 
in liefde. 

naar Ida Guetens 
 
 
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  

- 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: Frans Niels en Renier Peeters 
- om zegen over een operatie 
 
 
MEDEDELINGEN 

- KOORREPETITIE op 29 juli en de optrede daarvan is op zondag 14 augustus. 
- GGD: VACCINEREN op 02, 20 en 31 augustus, telkens vanaf 12.00 tot 18.00 
uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
- GEEN eucharistieviering op Maandag 25 augustus 
 
 
 



 

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: 

 
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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Gefeliciteerd voor Grootouders en de Ouderen 

 

 

 

 
 

                                                                                   ,  juli 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****Een Gezegende Zondag**** 
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