
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 19-25 december 2020 
 

Vierde Adventszondag  
2 Sam. 7,1-5.8b-12.14a.16       Rom.16,25-27          Lc. 1,26-38 

 
Ter overdenking  

Beste broeders en zusters, in onze voortdurende catechese over het 
christelijke gebed richten we ons nu op het gebed van de voorbede. In 
navolging van het voorbeeld en de leer van Jezus bidden we in stilte en 
eenzaamheid, om beter naar de Heer te kunnen luisteren, en ons niet te 
verbergen voor de noden van anderen, maar ons hart te openen voor hun 
zorgen en angsten. De catechismus leert ons dat onze voorbede, in 
gemeenschap met alle heiligen, deelneemt aan het gebed van Christus zelf 
(vgl. nr. 2635). Terwijl de hele Kerk de opdracht heeft om voor iedereen te 
bidden - vooral voor hen die lijden, die niet weten hoe ze moeten bidden of 
die de weg kwijt zijn in het leven - ligt deze plicht vooral bij de 
verantwoordelijken, zoals de ouders, de leerkrachten of de priesters. Hoewel 
onze voorbeden vaak verborgen zijn voor de wereld, zijn ze nooit verborgen 
voor God, die altijd naar hen luistert die tot hem roepen. Net als Christus de 
Goede Herder die voorbede doet bij zijn hemelse Vader voor al zijn kinderen, 
moge ons eigen gebed altijd aandacht hebben voor de meest behoeftigen en 
zo bijdragen aan het grote netwerk van voorbeden dat het leven van de 
wereld in stand houdt. (Uit de audiëntie van Paus Franciscus d.d. 15 december 
2020)  
 
 
 
 
 



Livestream vanuit Pauluskerk op 24 december 2020 
 
De Vier Evangelisten Parochie zal op 24 december 2020 de Kerstnachtviering 
uitzenden vanuit de Pauluskerk via ons YouTubekanaal: De Vier Evangelisten 
Amsterdam 
https://www.youtube.com/channel/UCzmhjcaTNoSYs3PpG8NRLjw 
De  Kerstmisviering via livestream begint om 21.30 uur. 
 
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:  

Donderdag 24 december 2020  
21.30 uur live op YouTubekanaal: De Vier Evangelisten 
Amsterdam  
 
Vrijdag 25 december 2020 

- 08.30 uur (aanmelden via 020-6191766) 
- 10.00 uur (aanmelden via 020-6191766) VOLGEBOEKT 

Zaterdag 26 december 2020 
- 17.00 uur (aanmelden: (gezinsviering) 

kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl)  
 
*Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 
Voorgangers van de komende vieringen 

- Donderdag 24 dec.   
i. 21.30 uur        : pater Luc 

 Livestream YouTubekanaal: De Vier Evangelisten Amsterdam 
- Vrijdag 25 dec.  

i. 08.30 uur  : pater Andy  
ii. 10.00 uur  : pater Simon  

- Zaterdag 26 dec.   
i. 17.00 uur : pater Andy (gezinsviering) 

https://www.youtube.com/channel/UCzmhjcaTNoSYs3PpG8NRLjw
mailto:kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl


ii. 19.00 uur  : pater Luc 
- Zondag 27 dec. : pater Luc 

i. 10.00 uur  
 
De geplande gezinsviering (voor kinderen en jonge gezinnen) van 24 
december om 17.00 uur IS VERPLAATST NAAR ZATERDAG 26 DECEMBER 
OM 17.00 UUR.   
 
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. 

 
Intentie op het weekend 19-20 december 

➢ Cor Harte 
➢ Pater Jan Mul 

 
 
 

➢ Eline Duivelshof en familie 
➢ Familie De Groote-Balcaen 
➢ Alphensine Gisagara 

(verjaardag) 
 

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)  

mailto:kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl


Na de viering wordt de collecte voor de adventsactie gehouden tot met het 
einde van de kerstperiode. Alvast bedankt voor je steun.  
 
*Steun aan de Adventsactie kan ook via dit rekeningnummer: 

NL 27 INGB 0007 0687 00  met vermelding ‘Adventsactie’ 
 
Geen publieke kerstvieringen in de RK kerken op 24 december 2020  
 
Op basis van de persconferentie van de regering op 8 december en de 
toespraak van minisister-president Rutte van 14 december heeft de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie besloten om de kerstnachtviering op 
24 december 2020 niet door te laten gaan. Het besluit en het persbericht 
van de Nederlandse Bisschoppenconferentie d.d. 15 december 2020 staat 
hieronder. 
 
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanlei-
ding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van 
maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op 
kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. 
Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 
25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehou-
den. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans 
door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van 
lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. 
Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te 
laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben 
echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid 
genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de 
vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 decem-
ber kunnen wel - zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovi-
gen - publiek worden gevierd. 
Protocol blijft gelden 
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te 
vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de 
volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt 
te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. 
Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn 
vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief 



het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het 
ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook 
in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan 
plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen 
in een veilige opstelling. 
Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 de-
cember 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, 
blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als 
essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen gees-
telijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, 
hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd. 
Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal 
Verder wijzen de bisschoppen erop dat de kerken geen groepen mogen ont-
vangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten 
voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten 
waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet 
onder deze beperking. 
Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de 
gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van 
gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen 
bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te lui-
den, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in 
de samenleving te onderstrepen. 
Wel Kerstmis vieren 
Ten slotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te 
vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toe-
gankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden 
uitgezonden via de livestream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur 
de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via livestream of televisie 
mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de 
speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de 
eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis 
Kerstmis mee te vieren. 
 
Voor alle duidelijkheid, alleen de kerstvieringen op kerstavond (24 
december) gaan niet door. De andere vieringen vanaf de eerste kerstdag en 
andere zondagen gaan gewoon door, wel met maximaal 30 personen en de 
strikte naleving van het coronaprotocol, zoals wij tot nu toe hebben gevolgd.  

http://www.vierkerstmis.nl/


 

• Reserveren is 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 uitvaartdiensten zijn maximaal 100 mensen in het kerkgebouw 
toegestaan  

 

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 

 
COLOFON  
Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
 
Het Evangelie van Lc. 1,26-38 
 
"De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth 
genaamd, naar een jonge vrouw, een maagd die verloofd was met een man genaamd 
Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria." Wat er over het huis 
van David gezegd wordt, betreft niet alleen Jozef, maar ook Maria. Want de wet 
schreef voor dat een ieder moest trouwen met een vrouw uit zijn stam of familie, 
zoals de apostel Paulus aan Timoteüs schreef: "Houd Jezus Christus in gedachten, 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/
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Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan. Zo luidt mijn evangelie, dat ik 
verkondig." (2Tm 2,8) (...) 
"Hij zal een groot mens zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de 
Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven". De troon van David betekent 
hier macht over het volk Israël, waarover David in zijn tijd, vol met ijver voor het 
geloof, regeerde. (...) Dit volk, dat David leidde door zijn tijdelijke macht, wordt door 
Christus met geestelijke genade meegenomen naar het eeuwige Koninkrijk. (...)"Hij 
zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob." Het huis van Jacob verwijst naar de 
universele Kerk, die door het geloof en de getuigenis van Christus, zich opnieuw 
verbindt met het lot van de vaderen, hetzij met hen die hun lichamelijke oorsprong 
hebben door hun stamvader, hetzij met hen die lichamelijk geboren zijn in een 
andere natie, en herboren zijn in Christus door de doop van de heilige Geest. Over 
dat huis van Jacob zal Hij eeuwig heersen: "Aan zijn koningschap zal geen einde 
komen". Ja, Hij regeert over haar in het huidige leven, wanneer Hij regeert over de 
harten van de uitverkorenen, waarin Hij woont door hun geloof en hun liefde jegens 
Hem; en Hij heerst over hen door zijn eeuwige bescherming, en laat hen de gaven 
van zijn hemelse beloning toekomen; Hij regeert in de toekomst, als eenmaal de staat 
van de tijdelijke ballingschap is afgelopen, dan brengt Hij hen binnen in het verblijf 
van het hemels vaderland. En daar, genieten ze van zijn zichtbare aanwezigheid 
welke hen er voortdurend aan herinnert dat ze niets anders hoeven te doen dan 
lofzangen te zingen.  (https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2020-12-20) 
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