HET VIERTJE
Informatie over de week van 12-18 december 2020

Derde Adventszondag
Jes. 61,1-2a,10-11

1 Tes. 5,16-24

Joh. 1,6-8.19-28

Ter overdenking
Beste broeders en zusters, in onze voortdurende reflectie over de huidige
pandemie hebben we gezien hoe nauw we met elkaar verbonden zijn,
afhankelijk van elkaar, juist omdat we door God zijn geschapen en een
gemeenschappelijk huis delen op deze planeet. We kunnen alleen sterker uit
de huidige crisis komen als we dat samendoen. De sociale leer van de Kerk
spreekt dus over de noodzaak van de deugd van de solidariteit. Authentieke
solidariteit gaat niet alleen over het bieden van hulp aan anderen; het is een
kwestie van rechtvaardigheid; het vereist een radicale verandering in ons
denken dat kijkt naar het welzijn van de gemeenschap, het recht op leven voor
iedereen verdedigt en een rechtvaardig delen van de goederen van de aarde
bevordert. Het Bijbelse verhaal van de Toren van Babel laat zien wat er
gebeurt als een samenleving haar eigen weg naar de hemel probeert te
bouwen, God verlaat, de solidariteit met de meest kwetsbaren uit het oog
verliest en dingen waardeert boven relaties. Dit destructieve "Babelsyndroom" wordt tegengegaan door de gebeurtenis van Pinksteren, waarbij
de gave van de Heilige Geest een harmonieuze eenheid in verscheidenheid
schept voor de ware opbouw van de samenleving. Moge de Geest ons de
wijsheid en de creativiteit schenken om die vormen van solidariteit te vinden
die nodig zijn in onze post-Covidische wereld, voor de genezing van
intermenselijke en sociale kwalen, en voor de groei van de menselijke familie
in broederschap, rechtvaardigheid en vrede.

Corona en de Heilige Mis
De persconferentie van de regering op 8 december j.l. geeft geen aanleiding
tot wijziging van de coronamaatregelen in het kerkgebouw. *
• Reserveren is nu nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen
worden toegelaten. Reserveren moet telefonisch: op dinsdag en
vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen 15:00 – 17:00 uur;
telefoonnummer: 020-6191766.
• Aanmelden bij de deur is vereist. Dit om het aantal aanwezigen te
kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om
mensen te wijzen waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1 ½
meter afstand die in acht moet worden genomen.
• Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd
• Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee.
Eventueel kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.
• Alleen voorganger en cantor zingen.
• Bij uitvaartdienst in een kerkgebouw: 100 mensen zijn toegestaan
*behalve in geval van uitvaartdiensten
Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00
uur tot zondagmorgen 8.00 uur. Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet je pastor
aan te spreken of te bellen: 020-6191766
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
Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd
- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur
- Zaterdag om 19:00 uur
- Zondag om 10: 00 uur
*Na de Mis van elke dag bidden we nog samen de rozenkrans in de kapel.

Kerstvieringen:
24 december 2020
- 17.00 uur gezinsviering (aanmelding via
kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl)
- 19.00 uur nachtviering (aanmelden via 020-6191766)
- 21.30 uur nachtviering (aanmelden via 020-6191766)
25 december 2020
- 08.30 uur (aanmelden via 020-6191766)
- 10.00 uur (aanmelden via 020-6191766)
*Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm
kleedt.
Voorgangers van de komende vieringen
- Zaterdag 19 dec.
: pater Simon
- Zondag 20 dec.
: pater Simon
- Donderdag 24 dec.
i. 17.00 uur
: pater Andy (gezinsviering)
ii. 19.00 uur
: pater Luc (nachtviering)
iii. 21.30 uur
: pater Luc (nachtviering)
- Vrijdag 25 dec.
i. 08.30 uur
: pater Andy
ii. 10.00 uur
: pater Simon
Intentie op het weekend 12-13 december
➢ Cor Harte
➢ Eline Duivelshof en familie
➢ Familie De Groote-Balcaen

➢ Bernaderta - om zegen
over haar familie en goede
reis

ADVENTSACTIE 2020
De brief van onze bisschop Jan, de bisschop van Haarlem-Amsterdam in
verband met de adventsactie
Sinds vorige zondag 29 november is de adventsperiode begonnen, een tijd
waarin we verwachtingsvol uitzien naar de komst van het kind. Het is ook een
tijd waarin we solidair willen zijn met kinderen wereldwijd, die onze aandacht
nodig hebben. De Stichting Bisschoppelijke Vastensactie voert de
adventscampagne jaarlijks uit, samen met honderden vrijwilligers uit de
parochies. Dit jaar ondersteunen zij projecten om de voedselzekerheid van

kinderen te vergroten in de DR Congo, Malawi, Nicaragua en op de
Westbank. (De volledige tekst van deze brief en de informaties over de
projecten vind je op apart bladeren)
Na de viering wordt de collecte voor de adventsactie gehouden tot met het
einde van de kerstperiode. Alvast bedankt voor je steun.
Dit jaar is onze KERSTGEZINSVIERING op donderdag 24 december om 17.00
uur.
We houden rekening met de geldende maatregelen, vandaar dat de viering
dit jaar zo vroeg begint. Wij hopen dat u samen met uw kinderen en/of
kleinkinderen de geboorte van Jezus met ons komt vieren.
Voor deze viering vragen we dat je vooraf aanmelden via:
kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl
ADVENTSACTIE GEZINSVIERING
Dit jaar worden projecten die de voedselzekerheid van kinderen vergroten
ondersteunt in de adventsactie. Daarom vragen wij aan de kinderen om
tijdens de gezinsviering een donatie te doen aan de Voedselbank
Amsterdam. Denk hierbij aan houdbare producten
zoals rijst, pasta en suiker. Ook kleding is welkom. De kleding, natuurlijk
schoongewassen en in goede staat.
KINDERNEVENDIENST
Zondag 20 december is het weer de derde zondag van de maand.
De kindernevendienst start om 10.00 uur in de ontmoetingsruimte van de
Pauluskerk. We hebben weer iets leuks voorbereid!
Kijk vooral regelmatig naar de website van de kerk
(www.devierevangelistenamsterdam.nl) voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief
van de kindernevendienst.
Met dank aan de
kinderen van de
basisschool de
Wereldburger in
Osdorp voor de steun
voor de
voedselbedeling.

Een tante, een warm gezin gezocht voor VIERLING. Wie kan ze helpen?
Lieve mensen,
Ik zou graag een beroep op u doen namens een prachtig gezin uit Bos en
Lommer met 5 kinderen. De ouders in dit gezin hebben vorig jaar een
vierling gekregen. De zorg voor hen is erg zwaar en zo zijn zij met mij in
contact gekomen. Ik werk namens de organisatie Buurtgezinnen. In heel
Amsterdam (en ruim 60 andere gemeenten) koppelen wij gezinnen aan
elkaar die wat extra steun kunnen gebruiken met gezinnen die deze steun
kunnen geven. Het gaat om duurzame contacten in eigen buurt waar
hulpverlening buiten blijft. Het gaat echt om het versterken van het netwerk,
het ontlasten van de ouders en een positieve ervaring voor de kinderen.
Voor de familie van de vierling ben ik specifiek op zoek naar gezinnen met
een christelijke overtuiging. Het geloof speelt een grote rol in hun leven en
ze zouden graag gezinnen ontmoeten die dat met hun delen. Daarom zou ik
uw hulp willen vragen met het verspreiden van onze oproep binnen uw
kerkgemeente. Is dit iets waar u open voor zou staan?
Het gaat om het volgende bericht:
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezochtvoor-een-vierling/
Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of wanneer ik op een
andere manier behulpzaam kan zijn bij het verspreiden van dit bericht
binnen uw netwerk, hoor ik heel graag van u.
Warme Groet, Shanna

COLOFON
Het Viertje nwmdullemans@gmail.com
Het Evangelie van Johannes 1,6-8.19-28
De vierde evangelist, Johannes, geeft ons een andere kijk op Johannes de
Doper, dan de andere drie evangelisten (Matteüs, Lucas en Marcus).
Johannes is niet zozeer de voorloper, maar wel de getuige: naast de Messias,
naar hem verwijzend; hij wijst elke messiaanse aanspraak af. Wel is hij
getuige van het Licht, niet het Licht zelf, een lamp die verlicht (Joh. 5,35):

‘Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn
licht verheugd.’ Hij is niet het Woord, wel een stem die het woord vrijmaakt.
Hij is niet dé profeet, wel een roepende in wie de boodschap van de
profeten op een intense wijze opnieuw tot leven komt. Hij is niet de Messias,
wel een woestijnasceet die begeestering wekt en een grote messiaanse
beweging op gang brengt. Hij is niet de bruidegom, wel de vriend van de
bruidegom die diens stem vernomen heeft en nu in volkomen vreugde kan
zeggen: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner (Joh. 3,28-30). Men vraagt dus
aan de doper wie hij is. Van meet af aan met argwaan. Zou hij de Messias
zijn? Maar Johannes zegt: ‘Ik ben de Messias niet.’ Dan maar een tweede
keer aangedrongen. Weerom luidt het antwoord: ‘Ik ben het niet.’
Ongeduldig en ontstemd – stellen ze voor de derde keer de vraag: ‘Wie bent
u dan?’ Johannes sluit het krachtig af met een kort ‘nee’. Want hoe vaker ze
hem vragen wie hij is, hoe korter van stof hij wordt: aanvankelijk vijf, vier
woorden om te antwoorden en op het einde nog maar één.
Wij doen het meestal heel anders. Hoe vaker men ons vraagt wie we zijn,
hoe welsprekender wij worden. Niet enkel naam en voornaam, adres en
beroep geven we, maar een waslijst van prestaties, eretekens, diploma’s en
verdiensten erbovenop. We hebben het zo graag over onszelf. De Doper
niet; naarmate men uitgebreider naar hem vraagt, wil hij minder zeggen. Wij
willen groeien in belangrijkheid. In Johannes leren wij dat God op de
allereerste plaats komt en de rest volgt in het leven.
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********
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af van 8 december 2020 t/m 8 december
2021
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij
maakte dit dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat
paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van start gegaan, zo
maakte de paus bekend in zijn apostolische brief Patris Corde en het jaar

wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus
Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol
als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in
verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef
als patroonheilige van de arbeiders.
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om
een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk
gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks
veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op
de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het
verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra
stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen.
Kerstmis 2020 Huisliturgie: Handreiking om thuis Kerstmis te vieren
Van pastoor-deken George Paimpilil ontvingen we een prachtig uitgewerkte
en vormgegeven ‘Huisliturgie’ waarmee thuis, alleen of met het gezin, Kerstmis gevierd kan worden. Het is een mooie handreiking met gebed, Bijbeltekst, overweging en zang. Via deze link kan je downloaden:
http://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/docs/2020/20201207_Kerstmis2020_Huisliturgie.pdfhttps
Het kerstfeest meevieren in je eigen huis en je familie.
Tips en hulpmiddelen vind je op deze website: https://www.vierkerstmis.nl
De bisschoppen van Nederland hebben een speciale webpagina
vierkerstmis.nl gelanceerd met de aansporing om daadwerkelijk Kerstmis te
gaan vieren, zij het in aangepaste vorm. Het gaat dan niet alleen over de
deelname aan de vieringen, dat is slechts beperkt mogelijk, maar ook om in
huiselijke kring aandacht te hebben voor Kerst-mis door gebed, catechese,
het lezen van de Bijbel en deelname aan de adventsactie.
https://www.vierkerstmis.nl
Ideeënplatform Kerstmis 2020 - ‘Geef ons Licht in de duisternis’
Kerstmis vieren tijdens een pandemie
(www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl?p=info&ids=idee_kerst)

Juist in deze tijd is het Licht van Kerstmis zo hard nodig. Maar helaas mogen
we, vooralsnog, met niet meer dan dertig personen tegelijkertijd de Mis
vieren. Volle kerken en samen kerstliederen zingen zit er dit jaar dus niet in.
In plaats daarvan moeten we onze creativiteit inzetten om Kerstmis dit jaar
bij de mensen te brengen. Gelukkig staan we in een rijke traditie, die daar
volop mogelijkheden voor biedt. Binnen dat kader zijn de pastoors gevraagd
hun ideeën aan ons toe te sturen. In dit dossier vindt u de oogst van de
ideeën uit ons bisdom, onderverdeeld in vier categorieën, welke zijn
getoetst aan de maatregelen van de overheid en aan de richtlijnen van de
Bisschoppenconferentie.
Veel dank aan alle inzenders!

