
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Informatie over de week van 14-20 november 2020 

   

Drieëndertigste zondag door het jaar 
Spr., 31,10-13.19-20.30-31      1 Tess., 5,1-6    Mt., 25,14-30 

Ter overdenking  
 

Volharding in gebed: 

Beste broeders en zusters, in onze catechese over het gebed hebben we 

gezien dat Jezus met volharding tot zijn Vader heeft gebeden. Drie 

gelijkenissen in het Evangelie van Lucas (11,5-8; 18,1-8 en 18,9-14) 

benadrukken hoe ook wij constant moeten zijn in ons gebed. De eerste 

gelijkenis, waarin een man midden in de nacht om hulp vraagt aan een vriend 

en niet opgeeft totdat zijn vriend reageert, leert ons de noodzaak om met 

volharding te bidden. In de tweede gelijkenis zien we aan de weduwe, die 

volhardt in het vragen aan de onrechtvaardige rechter om gerechtigheid, het 

belang van geduld. De derde gelijkenis, die van de publicist en de farizeeër bij 

het gebed in de Tempel, onthult dat God reageert op hen die met nederigheid 

bidden. We zien deze drie houdingen - volharding, geduld en nederigheid - 

weerspiegeld in de heiligen die in het gebed volhardden in momenten van 

duisternis waarin God stil leek te zijn of afwezig. Mogen we blijven volharden 

in het gebed, in het besef dat we nooit alleen bidden, maar met Christus zelf, 

in de kracht van de Heilige Geest. Zoals de heilige Augustinus het beknopt 

verwoordt: “Jezus bidt voor ons als onze priester, hij bidt in ons als ons hoofd 

en als onze God is hij degene tot wie wij bidden" (cf. KKK, 2616). (Uit de 

generale audiëntie van Paus Franciscus, 11 november 2020) 

 

 



Corona en de Heilige Mis 
- 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. 
 

Aanbidding in de St. Pauluskerk 
Elk weekend van zaterdagavond om 21.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur. 

  

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 op woensdag en vrijdag is er gelegenheid om samen de    
rozenkrans te bidden. 
 
* Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 

 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


Voorgangers van de vieringen van de komende weekenden  
- Zaterdag 21 nov. : pater Andy 
- Zondag 22 nov.  : pater Andy 
- Zaterdag 28 nov.  : pater Luc 
- Zondag 29 nov.  : pater Luc 
- Zaterdag 5 dec.  : pater Andy  
- Zondat 6 dec.   : pater Begheyn 
-  

Intentie op het weekend 14 november - 20 november  
- Cor Harte 
- Eline Duivelshof 
- Piet Stӧtefalk en kinderen  
- Overleden parochianen die deze week de uitvaart plaats 

zullen vinden  
i. Robert Eduard de la Rambelje (Westgaarde, woensdag 

om 13.45 uur 
ii. Adrianus Geraldus Moes (Pauluskerk, donderdag om 

09.30 uur) 
iii. Theresia Stoke – de Jong (Westergaarde om 16.00 uur) 

‘Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en 
verwachting’ 
Dit nieuwe boekje, waarvan een aantal exemplaren gratis aan de parochies 
zal worden verstrekt, zo schrijft het bisdom, bevat verhalen van onder 
anderen cabaretier Herman Finkers, zuster Anima Christi en pater Anselm 
Grün. 
 
*Adventsactie 2020 
 
De brief van onze bisschop Jan, de bisschop van Haarlem-Amsterdam in 
verband met de adventsactie  
 
Op zondag 29 november start de adventsperiode, 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 vind je op een apart blad)  
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
 
Het Evangelie van Mt., 25,14-30 
 
Het is wel een bijzondere heer: hij deelt zijn bezit uit! Dat bezit is bovendien 
niet karig: de een krijgt het loon van meer dan 75 jaar arbeid, de andere van 
meer dan 30 jaar en de derde van meer 15 jaar arbeid. Wat een vertrouwen! 
Er is nog meer: die heer is ook redelijk. Hij houdt rekening met wat ieder van 
de drie dienaren aankan.  
De eerste twee maken zichzelf van dienaar tot partner: ze verdubbelen het 
hun toevertrouwde kapitaal. Er staat in de grondtekst niet eens dat ze de tien 
of vier talenten aan de heer teruggeven. Het feit dat ze gewerkt hebben, staat 
centraal. Die bijzondere heer gaat dan nog verder. Hij noemt de som, die in 
onze ogen groot is, juist klein. Want hij heeft nog zoveel meer te bieden! En 
de partner wordt ook nog verheven tot tafelgenoot, die mag delen in de 
vreugde van zijn heer. Hij wordt ‘kind aan huis’. In christelijke termen: hij mag 
binnengaan in de eeuwige vreugde van het Rijk Gods. 
En de derde, die uiteindelijk achterblijft met helemaal niets in de buitenste 
duisternis met geween en tandengeknars? Hij weet wie zijn heer is, vreest zijn 
heer en doet helemaal niets. En juist daar ligt zijn fout. Hij hoefde het bedrag 
zelfs niet te verdubbelen: de normale rente was voldoende geweest. Maar 
zelfs dat kan hij niet aanbieden. Christen zijn, dat is werken, dat is je 
verantwoordelijkheid opnemen: en waardig antwoord geven op het 
vertrouwen van Christus in mij.  
 
Besef ik welk vertrouwen Christus in mij stelt door me heel veel in handen te 
geven? Dank ik Hem daarvoor? Kan ik zeggen dat ik werk met mijn talenten 
en ze verdubbel? Ben ik dus een goed partner van Christus? Ben ik klaar om 
met Christus aan zijn tafel aan te zitten om te genieten van zijn eeuwige 
vreugde? (Uit het boek, ‘Wat wil je dat ik voor je doe’ door Eric Haelvoet sdb) 
 

 
*** 

Fijne zondag  
*** 
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