
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 16  – Jaar A 

Informatie over de week van 11 maart – 17 maart, 2023 

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Ex., 17, 3-7       Rom. 5, 1-2, 5-8       Joh., 4, 5-15, 19b-26, 39a. 40-42 

TER OVERDENKING 

Als je de hitte van de dag moet dragen, 

is het heerlijk om even te zitten bij de bron. 

Gewoon om wat uit te rusten 

of om even bij te tanken. 

Het is weldadig om even uit te blazen 

en om echt tot jezelf te komen. 

Even zomaar zittend aan de bron, 

mag je je gedachten laten gaan, 

op zoek naar jezelf, naar je eigen ik. 

In de vredige rust van de bron 

ontdek je wie je bent. 

Je voelt er de verbondenheid 

met je eigen wortels, je oorsprong. 

En daarin klinkt dan de roep 

om te worden wie je in oorsprong bent: 

een kind van mensen, van God. 

Zittend bij de bron word je zelf een bron. 

Thuiskomend bij jezelf 

word je een thuis voor anderen. 

Je mag er in gesprek gaan 

met je diepste zelf, met de Gever van alle leven. 

Je wordt er een ander mens van. 

Zomaar even aan de bron zitten 

is geen verloren tijd, maar kostbare tijd. 

Het geeft nieuwe energie om zelf een bron van levend water te worden. 

Naar: Wim Holterman osfs 



 
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  

- 19 mrt, 4de zo. 40dagentijd: P. Simon; Andy: huiskamerviering in Geuzenveld 
- 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, 17 maart 2023 KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 
 

UITNODIGING VOOR KINDERNEVENDIENST 

Op zondag 19 maart en zondag 26 maart zullen we met de kinderen tijdens de 
kindernevendienst palmpaasstokken versieren. 
Alle kinderen zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom in de ontmoetingsruimte van 
de Pauluskerk.  
Wij zorgen voor de materialen die nodig zijn voor een mooi versierde 
palmpaasstok.  
De palmpaasstokken blijven bij ons in de kerk tot Palmzondag 2 april. Dan kunnen 
de kinderen hun eigen palmpaasstok aan de rest van de parochie laten zien. 
Hierna gaan we met de kindernevendienst terug naar de ontmoetingsruimte om 
ons te verdiepen in betekenis van de Goede Week en Pasen. 
 

 
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. 
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KOM EN VERSTERK ONS KOOR! 

De viering wordt altijd sfeervol wanneer het koor ons in een viering met muziek en 
liederen begeleidt. Het helpt ons ook om diep te gaan in het gebed. 
De kwantiteit van ons koor is jammer genoeg verkleiner. Daarom nodigen wij u uit 
om ons koor te versterken.  
De repetitie 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; 

2. “Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn” (Lc., 23,43)  

De voorbije maanden heb ik veel van onze parochianen moeten begraven. Een 

mooie overweging die ik meestal gebruik bij een begrafenis is: het is nu verdrietig 

om onze lieve broer of zus te laten gaan. Maar vergeet niet, hij of zij is niet dood. 

Hij/zij is nu met zijn/haar God in paradijs. 

Het is inderdaad verdrietig om iemand te laten gaan. Zeker als die iemand heel 

dierbaar is voor jou. Het is ook hetzelfde met God. Hij zou echt verdrietig zijn om 

jou niet in zijn paradijs binnen te laten. Jij en ik zijn heel kostbaar, dierbaar voor zijn 

aangezicht. Het is de reden waarom God ons zijn vergeving schenkt, ook als wij die 

vergeving niet verdiend hebben. Onze openheid naar die vergeving telt. Die goede 

misdadiger, die samen met Jezus gekruisigd werd, stond open voor de vergeving 

die God al aan hem geschonken heeft. Daarom zei Jezus, ‘nog vandaag zul je met 

mij in het paradijs zijn’. Daardoor breekt de eeuwigheid van God door in ons leven. 

De eeuwigheid komt niet na de dood. “Elke keer dat wij liefhebben en vergeven, 

zetten we een stap in het leven van God, in paradijs.” 

Het paradijs is het leven van liefde, vrede, en gerechtigheid. Het is het leven met 
God, in God en voor God. Het is leven in veel geluk. Het is Gods belofte voor ons 
allen. Hiermee is geluk geen emotie die wij elke dag aan het nastreven zijn. Wij 
hoeven het niet ver te zoeken. Het geluk is in ons.  
 
Het woord van Jezus, ‘nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’ wordt ook aan 
jou en mij gericht. Het is een uitnodiging om in zijn geluk te komen. Wij kunnen 
met onze zwakheid en ons onvermogen bij hem komen. Daarom is het niet vreemd 
dat het geluk altijd samenhangt met het verdriet. In ons mensenleven bestaat geen 
geluk zonder verdriet.  
 



Geluk en verdriet zijn niet elkaars tegenpolen. Het tegenovergesteld van het geluk 
is een weigering van de liefde. Want ‘geluk betekent dat we Gods plezier in de 
mensheid delen’. En daarom delen wij ook Gods verdriet in het lijden van zijn zoons 
en dochters. Wij kunnen niet geluk hebben zonder verdriet. Zij bestaan hand in 
hand. Het is Gods vreugde als wij met elkaar kunnen leven en delen in geluk en 
verdriet. En het woord van Jezus is de waarheid voor ons allen dat ‘nog vandaag 
ben je met mij in het paradijs’.  

Andy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
KAARSEN: 109,22 + COLLECTE: 406,10 + INTENTIE: 40 (04-05 maart) = € 555,32 
2de  Vastenactie (26 feb. 2023) = € 136,65 
 
 

VESPERS – AVONDGEBED 

Op woensdag van 12 april zal er in de kapel van de Pauluskerk een vespersgebed 
worden gehouden. Na het gebed is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
genoot van een broodmaaltijd.  
Het gebed zal om 17.30 beginnen.  
Iedereen is van harte welkom!!! 
 

INTENTIES 

- zielenrust : Pamela Celemin 
- Marijke Bosch: vorige week is 80 jaar geworden – een mooi jaar tegemoet mag 
zijn. 
- Henk Rijkenberg: voor het goede verloop van een open hart operatie 
 

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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