
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 26-27 december 2020 
 

Feest van de H. Familie – zondag onder het 

octaaf van kerstmis 
Gen. 15, 1-6; 21, 1-3       Hebr. 11, 8. 11-12. 17-19       Luc. 2, 22-40  

 
Het evangelie van Lucas 2, 22-40 
Vijfmaal wordt in dit evangelieverhaal van vandaag onderstreept dat Jozef en 
Maria met Jezus volledig volgens het Woord van God handelen. Zij leven in 
hetzelfde gehoorzame vertrouwen in God als Abraham, hun en onze vader in 
het geloof. In deze ritus danken zij God voor het kind dat hij hun gaf. Meteen 
drukken ze uit dat ze Jezus niet voor zich willen: ze wijden hem toe aan 
diegene aan wie iedere mens toebehoort: de Heer. Kinderen zijn een 
geschenk van God. Niet de vrucht van eigen kracht. Ze zijn er ook niet om de 
dromen van hun ouders waar te maken, maar om Gods Wil te vervullen.  
De ontmoeting met Simeon (Luc. 2,25-35): Daar op die plaats leefde een man 
in gehoorzaamheid aan Gods woord; zijn naam betekent: God verhoort. Het 
gebed van Simeon die hoorde naar Gods Woord, wordt nu verhoord. Met 
‘vertroosting’: roept de evangelist de visioenen van de profeet Jesaja op in het 
zogenoemde ‘boek van vertroosting’: hoofdstukken 40-66. Jezus, aanvankelijk 
in Lucas aangekondigd als davidische koning wordt nu door Simeon, vervuld 
door Gods Geest, uitdrukkelijk erkend als ‘een licht voor alle volkeren’. Maar 
Simeon richt zich tot Maria over dit kind en noemt het een ‘teken dat 
weersproken wordt’. Waarom zich alleen tot Maria richten? Bij Lucas staat 
Maria als beeld voor het volk waaruit Jezus geboren is. Het zwaard dat haar 
hart zal doorboren is een beeld voor de verdeeldheid die Jezus in Israël 
teweegbrengt omdat hij Gods licht ook voor de niet-Joodse volkeren doet 
stralen (universalisme in het Lucasevangelie).  



De ontmoeting met Hanna (Lc. 2,36-38): Een hoogbejaarde profetes: 
vierentachtig jaar: = twaalf maal zeven: 12 is het getal van de stammen van 
Israël, is het getal van de niet-Joodse volkeren. Zij herkent en ontvangt dit kind 
als de lang verwachte Bruidegom van Israël. ‘Feest van de ontmoeting’ heet 
dit feest in het Oosten, bij ons, prozaïsch: ‘Opdracht van Jezus in de tempel’. 
Deze zwakke vrouw (heel haar leven in vasten en gebed heeft ze God gediend) 
ontmoet in dit kind de Gezalfde Gods. Net als Simeon ziet zij haar verwachting 
in vervulling aan. Niemand is ooit te oud om de bevrijding van Gods 
vriendschap te kunnen beleven in de ontmoeting met de Heer. Niemand is te 
jong of te oud om profeet te zijn van Gods liefde. En geen menselijk leven te 
oud of te zwak of te ziek om er Gods vriendschap aan te schenken. (bron: H. 
HOET, Lucas aan het woord, Halewijn, Antwerpen) 
 

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 

 
Voorgangers en het uur van de komende vieringen 

- Oudejaarsavond 31 december 
i. 19.00u : Pater Andy 

- Nieuwjaarsdag 1 januari  
i. 11.00u : pater Simon  

- 2 januari 2021 
i. 19.00u  : pater Andy 

- 3 januari 2021 
i. 10.00u  : pater Andy 

- 9 januari 2021 
i. 19.00u : pater Luc 

- 10 januari 2021 
i. 10.00u : pater Luc 

 
*Na de Mis van elke dag bidden we nog samen de rozenkrans in de kapel. 
 
*Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 
 



*Aanstaande dinsdag om 10.15u is de uitvaartdienst voor Henk Post in 
Pauluskerk.  
 
Intentie op het weekend 26-27 december 

• Fam. Tonnie van den 
Haut –Rebel  

• overledenen fam Arendsen 
en Rozenstraten 

• Frater Anton Brugman 

• Pastor Hans Visser 

• voor Cor Link  

• Fam. Schaefers Henk 

• overleden ouders Bosch en 
Steunenberg 

• voor Henk Post 

• voor Cor Harte 

• voor Pater Jan Mul 
 
 

 
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.  
 
*Steun aan de Adventsactie kan ook via dit rekeningnummer: 

NL 27 INGB 0007 0687 00  met vermelding ‘Adventsactie’ 
 
*Coronamaatregel is nog steeds van kracht: 
 

• 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 
 

 
 
 

We wensen alle parochianen  
een  

 
ZALIG KERSTMIS  

& 
GEZEGEND NIEUWJAAR 2021 
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