
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 25 juni-1 juli 2022 

dertiende zondag door jaar C  
1 Kon. 19,16b.19-21                  Gal. 5,1.13-18                Lc. 9,51-62 

 

TER OVERDENKING: Gij zijt mijn ware trooster 

Mijn God, 
help me, nu het moeilijk gaat. 
Laat uw genade, uw licht en uw Geest me niet ontbreken. 
Dan kan ik U trouw zijn in alle omstandigheden. 
 
Als uwe majesteit me die genade schenkt, 
zal ik zelfs de grootste tegenslag niet vrezen. 
Door uw genade krijgt mijn ziel meesterschap 
over alles, 
want niets bezit kracht of werkelijkheid tégen U.  
 
Mijn God, 
ik dank U. 
Gij zijt mijn ware trooster en heel mijn goed, 
mijn toevlucht, 
want wie tot U roept, 
laat Gij nooit in de steek. 
Bij mensen in nood zijt Gij overvloedig en 
Gij vervult elke leegte van zintuig en ziel. 
 

Anna van de heilige Bartholomeüs 

 
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  

- 2  en  3 juli    pater Simon  
- 09 en 10 juli    pater Luc  
- 16 en 17 juli    pater Andy  
- 23 en 24 juli    pater Andy 
- 30 en 31 juli    pater Simon  
 
INTENTIES  

- voor de zieke schoondochter van Hans, om steun en gebed 
- voor familie Henk Schaefer  
- voor Cirilo de Deus sdb, die gisteren de diakenwijding ontvangen heeft 
 
MEDEDELINGEN 

- Morgen, 27 juni Parochieteamvergadering om 19.00 uur.  

- In de maand juli is er geen koorrepetitie  behalve op vrijdag 29 juli 2022, dan 
is er wel repetitie en wel om 14.00 tot 16.00 uur. 
- GGD: VACCINEREN op 2 en 8 juli, telkens vanaf 13.00 tot 17.30 uur, 
locatie: pastorie Pauluskerk. 
- Een tijdje geleden heeft de GGD met enkele mensen van onze 
kerkgemeenschap een ontmoeting gehad in onze kerk. Er is een verslag van 
die ontmoeting gemaakt dat beschikbaar is. Wil je het lezen, vraag dan aan 
Nicole of een van de priesters.  
 

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!  

 
Studiedag ‘STERVEN OM TE LEVEN’ op 30 juni 2022 om 10:30u  

Het is een oud gegeven dat “het bloed der martelaren, het zaad der kerk is” 
(Tertullianus). Ondanks het proces van secularisering in ons land, blijkt menigeen te 
worden geraakt door het voorbeeld van mensen die ook vandaag nog bereid zijn 
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voor hun diepste overtuigingen te lijden, geweld te ondergaan en desnoods de 
dood te aanvaarden. 
Wat is de betekenis van deze moderne martelaren voor geloof en Kerk? Hoe 
kunnen we hen nu op respectvolle wijze gedenken en eren tot bemoediging van 
velen? Over dit soort vragen gaat de studiedag ‘Sterven om te leven’. 
Sprekers 
Geert van Dartel, directeur Katholieke Vereniging voor Oecumene en voorzitter van 
de Raad van Kerken in Nederland 
Zeger Polhuijs, priester van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Rome 
Jorge Castillo Guerra, docent empirische en praktische religiewetenschap 
aan de Radboud Universiteit 
dr. Henk Bakker, hoogleraar ethiek en Bijbelse theologie aan de Vrije Universiteit 
Dagvoorzitter: Mw. Ina van de Bunt 
Praktische infomatie 
Datum:          30 juni 2022, van 10.30 – 15.30 u. 
Plaats:            Mozes & Aäronkerk, Waterlooplein 207 te Amsterdam 
Aanmelding: via cpr@knr.nl 
Deelname aan de dag is gratis, inclusief lunch. 
Organisatie 
Initiatiefgroep herdenkingsplek moderne martelaren: pater Ton Bun (Maristen), 
Fons Eppink (Mill Hill Missionarissen), Guus Prevoo, Jac Oppen, Gerard Moorman, 
Colm Dekker (Sant’Egidio Amsterdam) 
 
COLLECTE 293,18 + KAARSEN 103,46 + INTENTIE 15 (18-19 juni ): € 411,64 

 
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 

Is het je ook al overkomen dat je voortdurend aan het ‘zappen ‘bent? 
Je bent op zoek naar een programma dat je echt boeit maar je vindt niets dat jou 
bevalt. 
Soms zouden we in ons eigen leven ook zo willen zappen. Zappen naar alleen dat 
wat bij ons past, wat plezierig is en ons een goed gevoel heeft. 
Zo zit het leven echter niet in elkaar. Op je levensweg gebeurt van alles wat je ‘zijn’ 
door elkaar schudt: relatiebreuk, burn-out, ziekte, verlies van geliefde, 
verbittering… 
Je beleeft ongelooflijk zware uren waarin je heel wat moet verwerken. 
Je zou het allemaal willen wegzappen, achter je laten, doen alsof het niet bestaat. 
Maar dat lukt je op zo’n moment in je leven helemaal niet! Die momenten blijven 
aanwezig. Je staat ermee op en gaat ermee slapen. 
Zo is het ook in Jezus’ leven. Hij is op weg naar Jeruzalem, op weg naar lijden en 
dood. Eigenlijk zou Hij het ook liever achter zich laten maar Hij doet net het 
omgekeerde. 
Jezus gaat ‘vastberaden’ op weg. Hij gaat het lijden niet uit de weg. Hij vertrouwt 
ten volle op Zijn Vader. Hij weet dat Hij uiteindelijk bij Hem zal thuiskomen. 
Jezus daagt ook ons uit te kiezen om Hem vastberaden te volgen. 
Maar dan moet je het aandurven om je leven drastisch te veranderen en los te 
laten waaraan je vastzit en je belemmert, om te proberen Jezus’ manier van leven 
te leven. 
‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het 
koninkrijk van God’, zegt Jezus. 
Jezus kun je niet half volgen, de ene dag wel en de andere dag niet; of alleen als het 
je goed uitkomt. Je kan niet ‘zappen’ als je Hem volgt. 
Als je voor Hem kiest, zal heel je leven door die keuze ingekleurd worden. 
Als je Hem volgt, zal dat volledig moeten zijn, met alles wat je hebt en wie je bent. 
En toch blijft christen-zijn altijd een risico inhouden. Het is een sprong in het 
onbekende, met het vertrouwen dat liefde en tederheid je zullen opvangen en je 
‘thuis’ zullen brengen, voor altijd! 
(Bron: Christine, www.emmausparochie.be) 
 

****Een Gezegende Zondag**** 


