HET VIERTJE
Informatie over de week van 28 november – 4 december 2020

Eerste Adventszondag
Jes., 63,16b-17.19b.64,3b-8

1 Kor., 1,3-9 Mc., 13,33-37

Ter overdenking: Adventstijd
Binnentreden in de advent is binnentreden in de tijd waarin de Kerk de
wederkomst van de Heer gedenkt, waarin zij Hem aanroept en verwacht. De
komst van de Heer maakt deel uit van het christelijk mysterie. Wanneer wij
ons geloof belijden, zeggen wij: ‘Hij heeft het vlees aangenomen en is mens
geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius
Pilatus, en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden.’ De
dag van de Heer werd reeds verkondigd door alle profeten. Jezus zelf heeft
meermaals gesproken over zijn wederkomst in heerlijkheid, om een einde te
maken aan deze wereld en een nieuwe hemel en aarde te maken. De hele
schepping ‘kreunt en lijdt onder barensweeën (…)’, en ook wij ‘zuchten over
ons eigen lot zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de
verlossing van ons lichaam.’ (Rom 8, 19-23). De komst van de Heer zal de
verhoring zijn van onze smeekbede, die op haar beurt het antwoord vormt op
de belofte van de Heer: ‘Ja, ik kom spoedig’ (Apk 22, 20). Onze smeekbede is
in eenklank met de stemmen van diegenen die in het verleden onrecht en
geweld werden aangedaan, die geen erkenning kregen of vervolgd werden;
de armen en de uitgestotenen, de weerlozen en de hongerigen. De Kerk
verwoordt deze smeekbede, wetende dat de voltooiing van de tijd reeds
plaatsvond in Christus. Gedurende de hele adventstijd zal zij daarom met
groeiende hardnekkigheid en geestdrift de smeekbede van de eerste
christenen herhalen: ‘Marana thà!’, ‘Heer, kom!’. Op de vraag wie christen is,
antwoordt de heilige Basilius: ‘Christen is diegene die waakt, elke dag en elk

uur, omdat hij weet dat de Heer de Komende is’. Vandaag moeten we ons
misschien afvragen: wachten de christenen van deze tijd nog op hun Heer? En
hoe sterk zijn zij nog overtuigd van zijn wederkomst? (Bron: kerknet.be)
Corona en de Heilige Mis
De persconferentie van de regering op 17 november 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
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 van elke dag bidden we nog samen de rozenkrans in de dag
kapel.
* Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm
kleedt.
Voorgangers van de vieringen van de komende weekenden
- Zaterdag 28 nov.
: pater Luc
- Zondag 29 nov.
: pater Luc
- Zaterdag 5 dec.
: pater Andy
- Zondag 6 dec.
: pater Andy
- Zaterdag 12 dec.
: pater Andy
- Zondag 13 dec.
: pater Andy
- Zaterdag 19 dec.
: pater Simon
- Zondag 20 dec.
: pater Simon
Intentie op het weekend 28-29 november
➢ Cor Harte
➢ Nico Smiers
➢ Ans Soffner
➢ Familie De Groote-Balcaen
‘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 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 Kerst gezinsviering op: donderdag 24 december om 17.00u.
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.
Kijk daarom regelmatig naar de website van de kerk
(www.devierevangelistenamsterdam.nl) voor de nieuwsbrief van de
kindernevendienst speciaal gemaakt voor de kinderen en de komende
Kerstviering.
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com
Het Evangelie van Mc., 13,33-37
In dit korte verhaal van het evangelie vandaag vinden we viermaal een woord
rond waken: helemaal in het begin, tweemaal in het midden en helemaal
achteraan. Wat een mooie inclusie! De boodschap is dus duidelijk. Een
christelijk kan niet ‘slapen’, dat wil zeggen: erop los leven en zich om niets of
niemand bekommeren. De boel laten zijn. Neen, hij moet waken en wel actief:
elk heeft zijn eigen taak, zijn eigen verantwoordelijkheid. De reden is dat de
heer van het huis plots kan komen, zelfs midden in de nacht. Dat men altijd
waakzaam moet zijn, wordt op een heel suggestieve manier duidelijk
gemaakt. Er worden vier momenten vermeld, maar nooit overdag. De avond,
de nacht, het eerste hanengekraai en ’s morgens vroeg zijn de moeilijkste
momenten om te waken. Ja, als de meesten ingedommeld zijn, moeten
christenen juist alert zijn en op een actieve manier waken.
Kijk diep in jezelf, wat veroorzaakt dat ik weleens ‘indommel’? Op welk punt
van het (christelijke) leven dommel ik het meeste in? Hoe zal ik daar
verandering in brengen? Ben ik klaar om mijn Heer te ontvangen, hoe
onverwacht hij ook mag komen?

