
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 27 augustus -02 september 2022 

Tweeëntwintigste zondag door jaar C  
Sir. 3,17-18.20.28-29             Hebr. 12,18-19.22-24a              Lc. 14,1.7-14 

 

TER OVERDENKING: Paus Franciscus waarschuwt voor catastrofe 

'Onze echte vijand is de oorlog zelf', stelde paus Franciscus in zijn commentaar 
tijdens de algemene audiëntie van woensdag 24 augustus 2022. 

 
Na zes maanden 
oorlog en tevergeefs 
tot vrede 
oproepend, heeft 
paus Franciscus 
tijdens de 
woensdagse 
algemene audiëntie 
in de Paulus VI-aula 
gesmeekt om een 
catastrofe te 
vermijden en iedereen aangemoedigd om de broederlijkheid te bevorderen. 
Hij veroordeelde de waanzin van oorlog en lanceerde een oproep tot gebed 
voor het Oekraïense volk, dat al zes maanden lijdt onder de verschrikkingen 
van de oorlog. Verwijzend naar de vele gevangenen, de doden, de 
vluchtelingen, de gewonden en de kinderen in Oekraïne en Rusland vertelde 
hij nog dat onschuldigen aan beide kanten de prijs van deze oorlog betalen. 
 
De paus vroeg diegenen die de kaart van oorlog trekken verder te kijken dan 
de geografische grenzen. Elke oorlog betekent een nederlaag voor iedereen. 
Onder luid applaus van de duizenden aanwezigen zei hij te hopen dat er 



concrete stappen zouden worden gezet om de oorlog te beëindigen en een 
nucleaire ramp in Zaporizja te voorkomen.  
De paus veroordeelde iedereen die geld verdient aan de oorlog met de 
verkoop van wapens. Het zijn criminelen, ze vermoorden de mensheid. Tot 
slot sprak hij een gebed uit opdat Onze-Lieve-Vrouw vrede zou brengen in 
de twee geliefde landen Oekraïne en Rusland. (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  

- 03 en 04 september  pater Luc 
- 10 en 11 september  pater Simon  
- 17 en 18 september  pater Luc 
- 24 en 25 september  pater Simon (oecumenische viering) 
INTENTIES  

- voor de eeuwige rust van onze parochianen: Lenie Jansen, Wil Blauwhof,  
John Sim, Frans Ummels en overleden familie Ummels Philippens  
- voor de intentie van Herman van de Berg.  
 
MEDEDELINGEN 

- GGD: VACCINEREN tegen corona op  31 augustus, vanaf 13.00 tot 18.00 
uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
- 02 september KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 
Kaarsen 156,07  + Collecte 317,65 + Intenties  (20-21 augustus) = €  473,72 

 

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 

mailto:simon.nongrum@donbosco.be


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. 

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) 
 
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) 

mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
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Bezinning rond het Evangelie van deze zondag 

De maaltijd van het samenleven 
Wie uit is op ‘eerst’ en ‘meest’, 

heeft niets meer te winnen 

maar alles te verliezen. 

Wie achteraan staat 

en leeft van ‘laatst’ en ‘minst’ 

heeft niets meer te verliezen 

en kan alleen nog winnen. 

Op de maaltijd van het samenleven 

nodig je best de minsten uit: 

armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden… 

zij die nooit kunnen terugbetalen 

wat je voor hen doet. 

Hou het maar gratis en besef 

dat de belangrijkste dingen van het leven 

toch niet te betalen zijn. 

Zo gaat het er aan toe 

wanneer ‘Ik zal er zijn voor u’ 

de enige God mag zijn. 

 
****Een Gezegende Zondag**** 


