
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Informatie over de week van 7 november t/m 13 november 2020 

   

Tweeëndertigste zondag door het jaar 
Wijs., 6,12-16      1 Tess., 4,13-18    Mt., 25, 1-13 

Ter overdenking  
(Samuel Lee, de voorganger van Pinkstergemeente in de Bijlmermeer) 
 
Voor vele migranten is een kerkgemeenschap een opvangnetwerk en 
bijgevolg aantrekkelijk. Uit de landen van oorsprong komen met hen ook 
kerkgemeenschappen over. Ze vormen een parallel circuit, naast de 
inheemse kerken. Bij katholieken ligt dat wat anders. Katholieke migranten 
zoeken het katholicisme op als identiteit, al bestaan er ook afzonderlijke 
katholieke gemeenschappen. Migranten hebben inheemse christenen veel 
te bieden. Zeker protestanten in Nederland leggen in hun geloofsbeleving 
vanouds veel nadruk op de ratio, het verstand, maar geloven doe je eerst 
met het hart. Geloof is evenzeer mystiek en ervaring, en dat tonen 
migranten. Migranten lezen ook de Bijbel anders. De tekst blijft hetzelfde, 
maar de context van de lezing verschilt. Al in de tijd van de slavernij kwam 
dat verschil bovendrijven. De migrant zoekt in het bijbelse verhaal zichzelf. 
Abraham is dan de zendeling, die naar een ander land trekt, Jozef een 
slachtoffer van mensenhandel, zijn broers vluchtelingen voor de droogte. 
Alle christenen zijn pelgrims. In de seculiere samenleving zijn we bovendien 
allen vreemdelingen. Daarom ook moeten we elkaar vinden over de grenzen 
van culturen en confessies heen. Andere culturen zijn voor mij geen 
bedreiging, maar een verrijking. Ik leerde in contacten steeds te vertrekken 
vanuit de cultuur van de ander, niet vanuit wat ik in hem of haar herken. Als 
pastor bouw je aan vriendschap. Voor migranten is de kerk hun familie, 
meer dan een preek en gebeden. Mijn boodschap luidt: stop met 
polariserend te denken over migratie, laten we bruggen bouwen. De bijbelse 
migranten kunnen ons daarin inspireren. (De volledige tekst vind je terug op 



deze link: https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/migrantenkerken-veranderen-
nederland?microsite=185) 
 

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 14 nov. : pater Simon 
- Zondag 15 nov.  : pater Simon 
- Zaterdag 21 nov. : pater Andy 
- Zondag 22 nov.  : pater Andy 
- Zaterdag 28 nov.  : pater Luc 
- Zondag 29 nov.  : pater Luc 

Intentie op het weekend 7 november - 13 november  
- Cor Harte 
- uit dankbaarheid 

voor God 
- voor bijzondere 

intenties  

- voor de goede 
afloop van een 
zwangerschap 

- Eline Duivelshof 
 

‘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)  
 
 
 
 



*Kindernevendienst 15 november 2020 om 10:00 uur  
 
*Hoog waarschijnlijk komen de Poolse mensen om te protesteren deze 
zondag tijdens de Poolse viering in onze kerk tegen de abortuswet in Polen. 
 
 
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
 
Het Evangelie van Mt., 25,1-13 
 
“God neemt onze vrije verantwoordelijkheid zo ernstig dat onze ultieme bestemming 
ervan afhangt. Dat wordt hier toegespitst op de waakzaamheid voor de komst van 
de Heer: ‘Wees gereed, want je kent dag noch uur.’ Plots kan het einde aanbreken 
en moet je voor de Heer verschijnen. Dan zul je verantwoording moeten afleggen. 
Wie dit onrustwekkend vindt, heeft het vermoedelijk juist begrepen… Vrome 
bedenkingen kunnen je hier op een dwaalspoor brengen. Zo kun je bijvoorbeeld de 
barmhartigheid van God uitspelen tegen de verantwoordelijkheid van de mens: wat 
je ook gedaan hebt, Onze-Lieve-Heer zal altijd vergeving schenken, maak je dus maar 
niet ongerust. Hopelijk zal Gods barmhartigheid inderdaad groter zijn dan alle 
menselijke zondigheid, maar daarmee is niet gezegd dat ons doen en laten van geen 
belang is. Als dat laatste waar zou zijn, neemt God ons niet langer ernstig. Dan is onze 
persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover Hem van geen tel. Maar dan is het ook 
gedaan met onze menselijke waardigheid. Zijn er dan toch grenzen aan Gods 
barmhartigheid? Ik weet het niet. Maar zoveel is wel zeker: wie in het licht van het 
Evangelie gaat leven, ontkomt niet aan de ernst van zijn verantwoordelijkheid en ook 
niet aan Gods oordeel daarover. Het Evangelie reveleert de twee tegelijk: Gods 
oordeel en Gods barmhartigheid. Hoe die uiteindelijk samengaan, ligt verborgen in 
de diepte van Zijn mysterie. Het Evangelie brengt daarin geen bevredigende 
verheldering. De parabel van de bruidsmeisjes stuurt daar ook niet op aan. Hier is 
alleen dit van tel: je kúnt olie meebrengen voor je lampen, zorg er dan ook voor dat 

je olie bij je hebt.” (Uit het boek, Van U is het woord. Overwegingen bij de 
schrijft door Eric Vanden Berghe) 
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