
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 04-10 december 

2e zondag van de advent, jaar C 
Bar. 5,1-9                    Fil. 1,3-6.8-11                 Lc. 3,1-6 

 
TER OVERDENKING: ‘Zolang je kunt lachen, kun je leven’ 

“Vrede wordt ons niet in de schoot geworpen. Je moet er elke dag aan werken”, zegt 
Fernand Marechal (73). “In je eigen leven streef je naar vrede door jezelf te 
accepteren, te relativeren en kritisch te bekijken, zodat je rust vindt in je hart. In je 
omgeving doe je het door te werken aan een goede verstandhouding en aan respect 
en door conflicten te vermijden en waar nodig op te lossen.” “In de samenleving en 
de wereld ten slotte is vrede slechts mogelijk als we de fundamentele 
mensenrechten eerbiedigen.” “Ieder mens is gelijkwaardig, wat zijn afkomst, religie 
of sociale situatie ook is, en de verantwoordelijkheid om dat waar te maken ligt 
zowel bij het beleid als bij ieder individu.” Zelf neemt Marechal die 
verantwoordelijkheid al jaren ter harte. Samen met een groep vrijwilligers voorziet 
hij in de basisbehoeften van transmigranten die in Zeebrugge verblijven, in de hoop 
op de een of andere manier de overtocht naar Groot-Brittannië te kunnen maken. 
Elke maandag ontvangt hij Dokters van de Wereld in zijn pastorie, die vluchtelingen 
medische hulp verstrekken. Daarnaast staat hij ook mensen in armoede in de lokale 
gemeenschap bij waar hij kan. (…) De bedoeling van onze inzet, van onze betrachting 
om elk individu te beschouwen als evenwaardig en elke mens in nood bij te staan, is 
echter zeker ook om vele anderen de ogen te openen voor de werkelijkheid van 
kwetsbare mensen. Het werk van de vrijwilligers hier is een getuigenis van hoe je 
mensen kunt verbinden, iets wat Jezus ook voortdurend deed, en hoe je kunt werken 
aan een betere samenleving waarin niemand wordt uitgesloten.” 
“Heel veel mensen zetten zich in voor een vredevolle samenleving, maar zeggen dat 
we in zo’n samenleving leven, zou naïef zijn”, vervolgt Fernand Marechal. “Er is ook 
veel onvrede. Rechtse groepen bijvoorbeeld gebruiken de strategie van de angst.” 
“Angstig gemaakte mensen kunnen niet meer kritisch denken en zien dingen die er 
niet zijn.” “Ik blijf er echter van overtuigd dat het goede het zal halen van het kwade 
en ik geloof in de kracht van positief denken. Liefde overwint alles. (...) Zolang je kunt 



lachen, kun je leven.” Fernand Marechal werd in 2012 pastoor van Zeebrugge, na 26 
jaar als ziekenhuisaalmoezenier in Brugge. “Ik kende het goed, want als kind kwam 
ik hier spelen, tegelijk kon ik geenszins inschatten waar ik terechtkwam.” Sindsdien 
heeft hij veel tegenkanting gekregen. “Dagelijks word ik  uitgescholden. Het valt me 
echter op dat, telkens de tegenstanders zich laten horen, de steunbetuigingen nog 
veel talrijker zijn. Naar mijn gevoel laten zich dan de mensen horen die een voor een 
inzien dat de hulp aan kwetsbare mensen levensnoodzakelijk is voor een vredevolle 
samenleving.” ‘Bemin uw vijanden’, zei Jezus. Mijn vader zei ook vaak dat ik goed 
moest zijn voor mensen die me kwaad deden en dat probeer ik”, besluit Marechal. 
“Wie me uitscheldt, krijgt een vriendelijke groet. Dat kost veel minder energie dan 
terugvechten.” (www.kerknet.be) 
 
MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- 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 (wegens de AVONDKLOK deze viering  is tijdelijk 
geschorst) 

- Zondag om 10.00 uur 
VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 12 december    : pater Simon  
- 19 december    : pater Luc 
- 26 december   : pater Simon (het volwassenkoor zingt) 

KERSTVIERINGEN 

- 24 december  : pater Luc (online viering) om 19.00 uur  
- 25 december    : pater Andy (het kinderkoor zingt) om 10.00 uur 

GEEN DIENSTEN MEER NA 17.00 UUR, OOK MET KERST! 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de 
Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden 
voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. 
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke 
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn 
bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze 
kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen 
op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur 
afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo 
mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend. 
Anderhalve meter 
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een 
wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer 



mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve 
meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd. De 
verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft 
gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 
ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het 
zingen blijven voorlopig gehandhaafd (zacht meezingen is geoorloofd). 
Toeleven naar Kerstmis 
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar 
Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden 
Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren 
met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke 
nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden 
om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te 
benutten. Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te 
staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron 
van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van 
mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is 
het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren 
met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al 
hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de 
voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn. 
Incasseringsvermogen 
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om 
extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk 
Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote 
dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar 
inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de 
liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de 
moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de 
dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg 
naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht 
schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is. 
 
MEDEDELINGEN 

- 08 december KBO, vanaf 12.00-16.00 uur  
- 09 december MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 10 november koorrepetitie, vanaf 14.00-16.00 uur 
- Ter attentie van de bezorgers van Het Goede Nieuws! Ze liggen klaar in de 
ontmoetingsruimte om te bezorgen in uw buurt. U kunt ze ook door de week komen 
op halen in de pastorie.  



INTENTIES:  

- Edward Adove (RIP) 
- Joost Drost (RIP) 
- Hoes Molder (voor beterschap) 
- Rinus Kiers (voor beterschap) 
 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (27-28 november): 302,05 euro  

 
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  
 
Bezinning rond het evangelie van Lucas: 3,1-6 

De oproep van Johannes de Doper weerklinkt vandaag over de stad waar wij 
wonen, zoals eertijds over de Jordaanvallei nabij Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de 
weg van de Heer! Maak uw paden recht! Heel de mensheid zal Gods redding zien!" 
Wat is die ‘bekering’ dan? ‘Bekering’ betekent ten eerste: een ommekeer, weg van 
onze zelfingenomenheid, meer naar God toe. Een grotere verbondenheid dus met 
de echte Levensbrenger van ons bestaan. Want er zijn afgoden in ons leven 
binnengeslopen. Welke zouden de valse goden zijn die wij in onze tijd nalopen? 
Onze overdreven zucht naar onafhankelijkheid misschien. Of het overdreven 
benadrukken van onze rechten. Of soms zelfs dat doemdenken dat de twijfel 
koestert en in onze tijd elke diepere zin en eenheid op voorhand wil uitsluiten. (…) 
Advent is de tijd om onze fundamentele levenskeuzes te vernieuwen, zodat wij 
opnieuw gaan leven in grotere echtheid en eerlijkheid met onszelf. ‘Bekering’ 
betekent ten derde: een ommekeer weg van onze zelfzucht, meer naar de echte 
anderen toe, naar onze heel concrete naasten. Dit is de tijd om nieuwe kansen te 
geven aan armen en kleineren, om te delen met de zwakkeren uit onze buurt. Hoe 
zou God mens kunnen worden onder ons, als wijzelf niet méér mens worden voor 
elkaar? Wij zullen Gods paden recht maken als wij opnieuw durven rechtvaardig 
zijn, ook tegenover de geringen, ook tegenover diegenen die weinig kunnen laten 
gelden om zich te verdedigen. Dit is de tijd om de mensennood te lenigen van 
diegenen die aan de rand gesukkeld zijn. In de Advent zal "Welzijnszorg" onze hulp 
nodig hebben, om samen “de armoede weg te werken”. Wij weten het op 
voorhand: de vreugde van Kerstmis zal worden gevoeld door diegenen die zich in 
deze adventsweken voorbereiden niet zozeer op een feest van geschenken en 
lichtjes, maar op een viering van de nieuwe geboorte van de echte Liefde, eerst en 
vooral in ons hart, en dus ook in onze wereld van vandaag. 
                                              ****Een gezegende zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

