
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Informatie over de week van 29 oktober-04 november 2022 

Eenendertigste zondag door het Jaar C  
Wijsheid 11, 22 - 12, 2  2 Tessalonicenzen 1, 11 - 2, 2   Lucas 19, 1-10 

 

TER OVERDENKING:  

Je bent gevlucht hoog in een boom: 
weg van de mensen, 
weg van hun oordelen en vooroordelen. 
Een plek voor jou alleen, 
waar je jouw laatste beetje hoop 
nog veilig kan vasthouden. 
 
Zo’n boom heb je soms nodig, 
maar je hoort er niet thuis. 
Grond heb je nodig 
om met twee voeten op te staan. 
Vaste grond van vergeving en begrip: 
iemand die in jou gelooft, 
iemand die je respecteert, ook in je anders zijn. 
Iemand die je ziet en die je gaarne ziet, die je noemt bij je naam 
en niet bij je titel, rol of functie. Iemand die je kent, dieper dan jij jezelf kent. 
Iemand voor wie je meer bent  
dan de corrupte, de eigenzinnige of de marginale. 
Iemand die in jou een mens heeft gezien, 
een beeld van God die liefde is.                                     

     naar Carlos Desoete 

 
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  

- 02 nov. pater Luc (zonder koor) 
- 6 nov.   pater Luc (zonder koor) 
- 13 nov. pater Andy (volwassenkoor) 

- 20 nov. pater Andy (zonder koor) 
- 27 nov. Pater Luc (volwassenkoor) 

 
INTENTIES  

 Overledene: Piet Zondervan, Riet Hermeler, Pieter Stötefalk en Edward Adove. 
Intenties 2 november: Fam. Arendsen en de fam. Rozestraten, Pastoor Hans Visser, 
Frater Brugmans, Eddy Dutrieux,  

 
MEDEDELINGEN 

- 01 november om 11.00u is de viering van Allerheiligen 
- 02 november om 19.00u is de viering van Allerzielen-dodenherdenking 
- 04 november KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  

 
KAARSEN: 91,26 + COLLECTE:  293,32  (22-23 oktober) = € 394,58.35 

 
VIERING VAN ALLERZIELEN 

Geachte familie, Het is weer bijna 2 november, de dag dat eeuwenlang christenen 
over de hele wereld hun dierbare overledenen heel speciaal gedenken. Ook dit jaar 
doen we dat in onze Pauluskerk. Wij nodigen u daarvoor van harte uit om 
woensdag 2 november a.s., ’s avonds om 19.00 uur, met een speciale Allerzielen- 
Eucharistieviering onze dierbare overledenen te gedenken. Speciaal degenen die in 
het afgelopen jaar zijn overleden, maar ook alle anderen. 

 
DANKWOORD STICHTING HELP A STAR FOUNDATION 

Beste medeparochianen, namens de Stichting Help a Star wil ik u hartelijk 
bedanken voor uw zeer gewaardeerde bijdrage. Samen kunnen we de kinderen die 
dit zo hard nodig hebben een betere toekomst bieden.  
Er is op 23 oktober 2022 via de deurcollecte voor € 116,90 aan contant geld 
gedoneerd. Ook is er in totaal € 130 overgemaakt door verschillende parochianen. 
En hebben wij donaties mogen ontvangen van de IPCI Amsterdam Nieuw West en 
van het Parochiebestuur. Wij zijn heel erkentelijk hiervoor en bedanken u allen, 
ook mede namens de kinderen en jongeren. 
Als u wilt doneren: Stichting Help a Star Foundation Bankrekening IBAN: 
NL32INGB0007642462 
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. 
 
VACTINATIES GGD AMSTERDAM IN PAULUSKERK 

De GGD mag vanaf eind oktober weer vaccineren in de wijken en dus ook bij ons in 
de kerk. 8 November en 7 december zijn de eerste data die bekend zijn dat de GGD 
weer komt vaccineren in de Pauluskerk. De inloop is vrij: u hoeft dus geen afspraak 
te maken. U bent welkom tussen 13.00 en 17.30 uur. 
 

DE EERSTE STEEN EN HET KRUISBEELD 

Bij de bouw van een kerk werd er ook altijd een eerste steen in gemetseld. 
Vlak voor u de kerkzaal binnengaat (LANGS Maria Kapel) ziet u rechts van de glazen 
deuren “de eerste steen”, die door pastoor J. Adank op 10 december 1966 werd 
gelegd. In de buurt van deze “eerste steen” werd op 7 maart 1966 de eerste paal 
geslagen. 
 
Achter deze eerste steen ligt een koker met daarin een oorkonde, waarin de 
stichting van de kerk wordt beschreven en deze stichting wordt geplaatst: ‘Onder 
het pontificaat van paus Paulus VI, het episcopaat van Theodorus Henricus 
Johannes Zwartkruis, onder de regering van Juliana koningin der Nederlanden, 
onder het burgemeesterschap van Amsterdam, Gijsbertus van Hall, onder het 
pastoraat van Josephus Antonius Johannes Adank werd op 10 december 1966 deze 
eerste steen gelegd’. 
Leiders uit kerk en samenleving van het moment van de eerste steenlegging 
worden in de oorkonde genoemd.  



Maar omdat perkament aangetast kan worden 
door de tand des tijds of door branden, werden 
aan het perkament ook de in dat jaar in 
Nederland gelagen moeten toegevoegd. 
 
In deze eerste steen is aan de rechterkant het 
jaartal 1967 gebeiteld en aan de linkerkant twee 
bij elkaar horende figuren. Boven; de zon: het 
symbool van het licht dat Paulus verblindde, 
met daarin het kruis van Jezus; onder: een 
uitlopende twijg: nieuw leven dat door Gods 
licht 
groeikracht 
krijgt. Beide 
figuren zijn 

grillig uitgebeeld en symboliseren ‘vrijheid in 
gebondenheid’, de situatie van 
ongevormdheid van de kerk in de jaren zestig.  
 
Het kruisbeeld. ( oorspronkelijke kruisbeeld 
hangt nu in de voorruimte) 
In het midden van de absis hing vroeger een 
kruisbeeld, waarvan de corpus ontworpen en 
gemaakt is door kapelaan A. Brabander. Het is 
vervaardigd van papier-mache. Deze kapelaan 
heeft nog andere dingen ontworpen een 
wandkleed met de voorstelling van de 
bekering van Saulus. Daarover later meer en 
ook over het kruis dat nu centraal hangt in de kerkzaal. 

( uit rondgang in de pauluskerk) 
 

R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email IPCI:  ipci@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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