
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 05-11 juni 2021 

Sacramentsdag, jaar B 
Exodus 24,3-8       Hebreeën 9,11-15      Marcus 14, 12-16.22-26 

 
Ter overdenking: Jezus, model en ziel van alle gebed 

Beste broeders en zusters, in onze voortgaande catechese over het gebed 
beschouwen we nu Jezus als het gebedsmodel voor zijn leerlingen. De 
evangeliën laten ons zien dat de Heer zijn apostelen pas uitkiest na een nacht 
van intens gebed. Vóór elk cruciaal moment in zijn bediening trekt Jezus zich 
terug om te bidden. Pas na een lang gebed ondervraagt Jezus de leerlingen 
over hun geloof in Hem en onthult hen dan zijn komende passie, dood en 
verrijzenis. Op de berg van de Transfiguratie zien Petrus, Jacobus en Johannes 
dan de Heer in gebed, geopenbaard in zijn heerlijkheid als de geliefde Zoon 
van de Vader. Bij het Laatste Avondmaal verzekert Hij Petrus dat Hij voor hem 
gebeden heeft, voor zijn bekering en voor zijn toekomstige zending. Net als 
de apostelen kunnen ook wij rekenen op het gebed van de Heer om ons te 
ondersteunen op onze weg van geloof en discipel-schap. De Catechismus 
herinnert ons eraan dat de verrezen Jezus, gezeten aan de rechterhand van 
de Vader, voortdurend voor Hem bemiddelt namens ons (vgl. nr. 2741). Als 
wij ernaar streven om volhardend te bidden, mogen wij er dan op vertrouwen 
dat onze smeekbeden met arendsvleugels naar de hemel zullen opstijgen en, 
met en in Jezus, altijd gehoor zullen vinden voor de troon van de Vader. 
 
(bron: uit de algemene audiëntie van de paus Franciscus, 02 juni 2021) 
 
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 



- Zondag om 10.00 uur 
 

Voorgangers voor de komende weekenden  

- 12 juni 2021  : pater Simon 
- 13 juni 2021  : pater Simon 
- 19 juni 2021  : pater Luc 
- 20 juni 2021  : pater Luc (ook de Eerste Communie van drie                    

kinderen) 

- 26 juni 2021  : pater Simon 
- 27 juni 2021  : pater Simon  

 
Een verspoeling coronamaatregelen! 

- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 15% van het aantal 
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 90 

kerkgangers bij de viering aanwezig kunnen zijn. 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. 
 
Intentie  

- Jan Bult 
- Annie van Amsterdam-Harte  
- Voor de overledene familie Magdalena: Glenn Magdalena, Freddy 

Magdalena, Haydee Magdalena en Rosleny Magdalena 
- Maria Anna Theresia Frederika Kok-Buning (31 mei 2021 overleden en 05 

juni 2021 begraven) 
- Dirk (uitdankbaarheid voor zijn verjaardag, om gezondheid en geluk. Ook 

voor de eeuwige rust voor zijn tweelingbroeder) 
- Philo van der Werf-de Wit (voor haar gezondheid en voor een goed verloop 

van haar verhuizing) 



- Henk Bakker 
 

 

Collecte+kaarsen+intenties (29-30 mei): 223,15 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 (elke zondag wordt de viering van 10.00 
uur live gestreamd)  

 
Sacramentsdag 

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke 
tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste 
katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. 
 
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van 
Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt 
evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken 
na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op 
liturgische wijze verder uit te diepen. 
 
Werkelijke tegenwoordigheid 
Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het 
verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke 
dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten 
van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. De 
theologische term voor deze leer is transsubstantiatie. In tegenstelling tot 
het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de hostie ook buiten de 
eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan in een bijzonder soort kast, 
tabernakel geheten, of in een monstrans, een voorwerp dat gemaakt is om 
heilige zaken aan de gelovigen te tonen. 
 
Juliana van Luik  
De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse 
augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 had deze non 
mystieke ervaringen. Zij beweerde dat Christus aan haar verschenen was en 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/drievuldigheidszondag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/heilig-hartfeest
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/pinksteren
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/witte-donderdag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/eucharistie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/transsubstantiatie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hostie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/juliana-van-cornillon


haar had opgedragen zich in te spannen voor de instelling van 
Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest 
in zijn bisdom in. 
 
Urbanus IV 
Een van de aartsdiakens van het bisdom Luik was de latere paus Urbanus IV. 
Hij was het die op 11 augustus 1264 middels de pauselijke bul Transiturus de 
hoc mundo beval dat Corpus Christi, zoals het feest toen heette, in de gehele 
Kerk gevierd moest worden. 
 
Thomas van Aquino 
Urbanus droeg Thomas van Aquino op de liturgische teksten voor Corpus 
Christi samen te stellen. Deze dominicaanse theoloog schreef voor 
het Officie van Sacramentsdag onder meer de beroemde hymne Pange 
lingua en de sequentie Lauda Sion. 
 
Fronleichnam 
In de meeste katholieke landen is de tweede donderdag na Pinksteren een 
officiële vrije dag. Dat is ook het geval in een aantal Duitse bondsstaten. Daar 
heet het hoogfeest Fronleichnam, afgeleid van het Middelhoogduitse 
woord vrónlîcham, dat 'herenlichaam' betekent. In de Nederlandse 
kerkprovincie wordt Sacramentsdag op de tweede zondag na Pinksteren 
gevierd. 
 
Sacramentsprocessies 
In veel parochies worden op Sacramentsdag sacramentsprocessies 
gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans en door een 
priester rondgedragen, vergezeld gaande van misdienaars, een fanfare en 
biddende gelovigen. In Rome vindt de pauselijke sacramentsprocessie plaats 
tussen de kathedraal San Giovanni in Laterano en de basiliek Santa Maria 
Maggiore. Daarbij bevindt de paus zich op een open wagen waar hij is 
neergeknield voor een monstrans met daarin het Allerheiligste. Paus 
Franciscus week van deze traditie af door achter deze wagen aan te lopen.  
(bron: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/sacramentsdag) 
 

****Een gezegende zondag**** 
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