
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 03-09 april 2021 

Paaszondag  
Hand. 10,34a.37-43     Kol. 3,1-4    Joh. 20,1-9 

Ter overdenking:  

Leef door ons heen, Gij verrezen, 
in het holst van de nacht opgestaan! 

Gij! Verrezen! Gij zijt het, Gij zelf! 
Leef door ons heen! Laat ons gaan; 

eenvoudig de woorden zeggen 
die opkomen uit uw graf, 

uit uw stilte, dat wondere werken 
van leven dat uw Vader U gaf. 

Gij hebt alles begrepen 
in dat nieuwe licht. 

Van ons weet Gij dingen 
die wie niet eens durven denken. 

Gij kent het hele Verhaal. 
De macht van het kwaad kunt Gij peilen, 

en het langzame werk van de gist 
die leeft als een ziel in het brood. 

Gij waart erbij toen de graankorrel stierf 
en leven nieuw kwam, 
Komende, Komende, 
Broeders-met-ons. 

Leef door ons heen, Komende, Komende! 
Leef door ons heen, Broeder-met-ons! 

(naar Emmanuel d’Alzon, 1810-1880) 

 
Ik kreeg dit gebed ooit als Paaswens en het raakte me diep! 



Leeft door ons heen! Telkens opnieuw, wanneer het leven stopt met 
stromen, wanneer het leven stokt door ziekte, door lijden, door pijn die wij 
mensen elkaar aandoen, wanneer de dood in zijn vele vormen het leven 
bezoekt. Dan wordt het nacht, aardedonker. Maar ook in het holst van de 
nacht mogen wij vragen: Leef door ons heen! Want Hij, Jezus, die door alles 
is heengegaan, Hij begrijpt alles in het nieuwe licht van Pasen. Hem mogen 
we vertrouwen, aan Hem mogen wij toevertrouwen: Van ons weet Gij 
dingen, die wij niet eens durven denken. Gij weet het hele Verhaal. De macht 
van het kwaad kunt Gij Peilen. Dat te mogen – onze duisternis aan Hem 
toevertrouwen. Zijn licht er binnen laten: verrijzenislicht, waarvan ons geloof 
uitzegt: het is mild en genadig, goedertieren en vol erbarmen. Het is echt 
zoals de psalm zegt: Nadert mij uw ontferming, ik leef wéér! (Ps 119,77) 
Leef door ons heen, Gij Verrezen! Het is een bede tot de Levende. En niet 
alleen op Pasen. Het is een bede voor elk moment, wanneer het leven zijn 
gewone kleur heeft en soms traag aan ons voorbijgaat. Leef door ons heen! 
Het is het langzame werk van de gist die leeft als een ziel in het deeg. Het is 
als een licht dat uitgezaaid wordt, of als een graankorrel die valt in de 
donkere aarde. Pasen is niet één ogenblik, nu en voorbij. Pasen blijft! Pasen 
duurt: de Verrezene, de Levende gaat met ons mee doorheen het leven dat 
is zoals het is met zijn hoogvlaktes en zijn dalen, nu eens vol hoop en dan 
weer een stuk strijd. In die werkelijkheid, soms rauw en ruw, dan die 
graankorrel die sterft om te leven. Elke dag – dat wondere gebeuren – ons 
toevertrouwen aan dat van de Vader. Een uitnodiging telkens weer: 
eenvoudig de woorden zeggen die opkomen uit uw graf, uit uw stilte, dat 
wonder werken van leven dat de Vader U gaf! Gegeven leven, weggegeven  
leven aan elk van ons.  

Manu van Hecke, Abt Sint-Sixtus Abdij Westvleteren 

 
Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een 
luisterend oor en een kopje koffie of thee.) 

- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur 

Voorgangers voor de komende weekenden  

- 10 april 2021  : pater Andy 
- 11 april 2021  : pater Andy 
- 17 april 2021  : pater Simon  
- 18 april 2021  : pater Simon  



- 24 april 2021  : pater Luc 
- 25 april 2021   : pater Luc 

 
** Morgen, de Tweede Paasdag, 5 april, de viering is om 10.00 uur 
  
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- Reserveren is nodig, omdat slechts dertig 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.  
 
Omdat tijdens alle vieringen de 30-personenregel geldt, zal het parochiële 
team erop toezien dat het maximum aantal kerkbezoekers ook tijdens de 
vieringen in de Goede Week dit aantal van dertig niet overstijgt. Wij gaan 
ervan uit dat u zich hieraan zult houden en dat u de moeite zult nemen zich 
vooraf aan te melden. 
Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op 
Youtube: Geloven in Nieuw-West - YouTube 

Het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende fragment kunt u 
nu al bekijken:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE 
2) https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA   
3) https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA 
4) https://www.youtube.com/watch?v=Wm5gcWko2BI 
5) https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8 
6) https://www.youtube.com/watch?v=oNDfuWimuvQ 
7) https://www.youtube.com/watch?v=mLmbz2zf2Zw 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaBxHzu94_qfHoMW-Eqp74w?reload=9
https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE
https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA
https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5gcWko2BI
https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
https://www.youtube.com/watch?v=oNDfuWimuvQ


VASTENACTIE 2021, WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Wij steunen de volgende projecten tijdens de vastenperiode  
1. Beroepsopleiding voor kwetsbare groepen in Bangladesh: Culturele 

tradities en sociale uitsluiting maken het voor kwetsbare mensen, zoals 
mensen met een beperking, vrouwen en minderheden extra zwaar om in 
Bangladesh een eigen inkomen te verdienen. Dit project biedt 125 mensen 
uit deze kwetsbare groep de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen. 
Dit heeft niet alleen een goede invloed op deze mensen, maar ook ruim 500 
gezinsleden zullen van het nieuwe inkomen profiteren.  

2. Een weg uit de armoede voor kansarme jongeren in Zambia: In Mbala, een 
van de armste plattelandsdistricten in Zambia, wonen veel schoolverlaters 
en werkloze jongeren zonder enige beroepsopleiding omdat betaalbare 
beroepsopleidingen in het district ontbreken. Het project van de Zusters van 
het Heilig Hart wil de armoede verminderen door kansarme jongeren een 
beroepsopleiding en daarmee toekomstperspectief te bieden.  

3. Opleiding voor mensen met een beperking in Sierra Leone: Mensen met 
een beperking in het arme en door burgeroorlog en ebola geteisterde Sierra 
Leone staan er slecht voor. Ze ondervinden discriminatie, velen van hen gaan 
niet naar school en blijven afhankelijk van hun familie. Het project van Village 
of Hope, een woon-, trainings- en werkcentrum voor mensen met een 
handicap, biedt faciliteiten en opleidingsmogelijkheden voor een groep 
mensen met een beperking uit het Kambia-district.  

Steun aan de VASTENACTIE kan ook via dit rekeningnummer: 
NL 27 INGB 0007 0687 00 met vermelding ‘VASTENACTIE’ 

Intenties  

-Eline Duivelshof  
-Ton van Amsterdam                
-John Bul                                                  
-Cor Harte                                      
-Annie van 
Amsterdam                                               
       

-Alex Janssen en Pier     
  Marchant                                    
-overleden fam Arendsen 
Rosenstraten                                     
-frater Anton Brugmans 
-pastor Hans Visser

Collecte+kaarsen+intenties (27-28 maart):  
Vastenactie (27-28 maart):  

 
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 (elke zondag wordt de viering 
van 10.00 uur live gestreamd)  

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

