
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 15  – Jaar A 

Informatie over de week van 4 maart – 10 maart, 2023 

TWEDE ZONDAG VAN DE VIERTIGDAGENTIJD 
Gen. 12, 1-4a        2 Tim. 1, 8b-10         Mt., 17, 1-9 

TER OVERDENKING 

Van tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan, 

de wereld laten verstillen, 

jezelf en de anderen hervinden in het gebed, 

het volle licht van God laten schijnen op je gezicht. 

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus, 

uit wie dit heldere licht al straalt, 

en in het gezelschap van andere bergbeklimmers, 

Godzoekers zoals Mozes en Elia. 

Het was voor hen geen wereldvlucht. 

Ze namen alles mee op die berg:  

het wel en wee van hun volk, 

hun machteloosheid en hun ontgoocheling. 

Maar er kwam even vrede in hun hart, 

ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen, 

om te herbeginnen. 

Want wie op de berg 

alles in het volle licht heeft gezien, 

kan God ook vinden in het getekende,  

verwrongen mensengezicht 

dat ‘lijden’ heet. 

 
 
 

naar Roeselare 
 



MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag, Dinsdag en Donderdag om 07:45 uur  
- Woensdag en Vrijdag om 11:00uur 
- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 12 mrt., 3de zo. 40dagentijd: P. Simon (koor) 
- 19 mrt, 4de zo. 40dagentijd: P. Simon 
- 26 mrt., 5de zo. 40dagentijd: P. Luc (koor); P. Andy: Verrijzeniskerk  
- 2 april, 6de zo. 40dagentijd: P. Simon (kinderkoor); P. Andy: De Boomkerk 
 

MEDEDELINGEN 

- Vrijdag, 10 maart 2023 KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 
VRIJWILIGERSAVOND  

Maandag, 13 maart om 17u organiseren wij de vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers 
zijn uitgenodigd (koorleden, koffieploeg, schoonmaakploeg, boekenverzorgers, 
kindernevendienstploeg, catecheseploeg, misdienaars, secretariaat, lektoren en 
andere vrijwiligers)!!! Geef een bevestiging van uw aanwezigheid uiterlijk op 6 maart 
aan Pater Andy via andy.jebarus@donbosco.nl of bellen/app naar nummer: 06-
26841341. Eten en drank wordt verzorgd. Een bijdrage is altijd welkom!  
Tot maandag, 13 maart!!! 
 

RECYCLEN: Oproep inleveren palmpaasstokken 

Nog even en we gaan tijdens de kindernevendienst weer knutselen voor 
palmzondag. 
Dit jaar gaan we recyclen. Vandaar deze oproep. 
We willen de mooie versierde palmpaasstokken van de voorgaande jaren terug. 
Mogelijk heeft u, uw kinderen of uw kleinkinderen nog één in huis. Als u het voor 
12 maart inlevert bij de kerk, gaan we ook dit jaar samen met de kinderen er iets 
moois van maken. 
Kindernevendienst = 19 maart 
Palmzondag 2023 = 2 april 
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BEZETTING SECRETARIAAT   

Nicole van Soest gaat het secretariaat verlaten. 
Vanaf 1 maart houdt zij zich niet meer bezig met de verhuur van zalen. Hiervoor 
kunt u mailen naar secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
In de periode van 1 maart tot 1 april (geen grap) is zij op dinsdag en op 
vrijdagochtend aanwezig op het secretariaat om de lopende zaken af te handelen. 
Na 1 april beëindigt zij haar werkzaamheden voor de parochie. 
Zodra er meer bekend is over haar opvolging, wordt u hierover geïnformeerd. 
Het parochiebestuur dankt Nicole hartelijk voor de verrichte werkzaamheden. 
 

KOM EN VERSTERK ONZE KOOR! 

De viering wordt altijd sfeervol wanneer de koor ons in een viering met muziek en 
liederen begeleidt. Hij hulp ons ook om diep te gaan in het gebed. 
De kwantiteit van onze koor is jammer genoeg verkleiner. Daarom nodigen wij u uit 
om onze koor te versterken.  
De repertoire is één keer per week (elke vrijdag tussen 14u-16u), en begeleidt hij 
de viering twee keer per maand (de 2de en de 4de zondag van de maand).  
Als u geïnteresseerd bent, geeft u naam op aan Pater Simon. 
 
VEERTIGDAGENTIJD EN VASTEN 
Reflecteren wij de laatste woorden van Jezus; 

1. `Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’  (Lc., 23,34)  

Enkele dagen geleden luisterde ik naar het passieverhaal van Jezus volgens 

het Lucasevangelie. De volgende tekst van het verhaal raakt mij heel diep, 

‘vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen'. Komt vergeving altijd eerst in 

onze relatie met God, vraag mij af. Schenkt God zijn vergeving overvloedig? 

Of is een vergeving een verdienste? God is een barmhartige Vader die 

geduldig wacht op zijn zonen en dochters. Hij wacht op ons met zijn liefde 

en vergevingsgezindheid.  

In het verhaal van de verloren zoon uit het evangelie, moest toch de jongste 

zoon niets doen? Hij moest gewoon durven terug naar zijn vader te keren. 

De vader wachtte op hem met open hart en handen. Maar de vader vergeet 

niet dat de zoon iets verkeerd gedaan heeft. Geduldig wachtte hij zijn zoon 

en schonk Hij hem zijn vergeving. Zijn vergeving brengt leven in het leven 

van de jongste zoon. De liefde draagt vrucht in het leven. Vergeving maakt 

het slechte, het lelijke schoon, het geeft de dood leven.  
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Uit het verhaal van de verloren zoon kunnen wij zeggen dat een vergeving 

ontvangen is als wij durven zien en aanvaarden wat wij gedaan hebben. Als 

wij lef hebben om terug te kijken op de slechtheid van onze daden en ons 

gebrek aan de liefde. Durven terug te denken en ons leven open stellen aan 

de creatieve verandering in plaats van het vreselijk te vinden. Ingaan op een 

vergeving is openstaan naar een totale verandering. Wat eerder zinloos was, 

zal nu zin krijgen.  

Terug naar de woorden van Jezus op het kruis over vergeving. Hij vroeg 

vergeving niet alleen voor diegenen die Hem kwaad aandoen. Maar Hij 

vroeg vergeving voor ons allen. Hebben wij elkaar niet gekruisigd? Wie 

kruisigen wij door onze woorden, ons geweld, onze manier van doen en 

laten binnen ons eigen gezin, familie en gemeenschap? Soms is de grootste 

kruisiging die wij elkaar en aan onszelf kunnen doen, is het elkaar juist geen 

vergeving schenken en vergeving weigeren.  

Vergeving is leven schenken, perspectief geven aan elkaar. Vergeving 
betekent dat onze fouten ons op weg naar de intimiteit met God en elkaar 
brengen. Vergeving is als een kale boom die tot leven en bloei gekomen is 
door de hand van een artist. Vergeving schenken en krijgen doet iets met je. 
 
KAARSEN: 130,05 + COLLECTE: 395,65 + INTENTIE: 30 (25-26 feb)  

Collecte Aswoensdag: 274,06 
Totaal = € 828,76 
1ste Vastenactie (26 feb. 2023) = € 112,30 
 

INTENTIES 

- zielenrust : Henk Janssen, Pamela Celemin, Ronald Venghuis. 
- Marijke Bosch: 80 jaar is geworden – een mooi jaar tegemoet mag zijn. 
 

RK 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  
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