
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 06-12 februari 2021 
 

De vijfde zondag van het jaar B 
Job 7,1-4.6-7     1 Kor. 9,16-19.22-23      Mc. 1,29-39 

 
Ter overdenking 

 
Beste broeders en zusters, in onze voortgaande catechese over het gebed, 
richten wij ons nu tot de heilige liturgie, het openbare gebed van de Kerk. Het 
Tweede Vaticaans Concilie benadrukte het belang van de liturgie, samen met 
het persoonlijk gebed, voor het geestelijk leven van de christenen. Inderdaad, 
alle christelijke spiritualiteit is gegrond in de viering van de heilige mysteriën, 
waarin Jezus Christus, in de kracht van de heilige Geest, aanwezig wordt te 
midden van zijn volk door de bemiddeling van de sacramentele tekenen van 
brood en wijn, water en olie. Zoals bij de Menswording de Zoon van God, vlees 
werd en onder ons kwam wonen, zo wordt Hij ook nu aanwezig in al zijn 
reddende kracht, door de liturgische viering van woord en sacrament. Ons 
persoonlijk gebed is bedoeld om de geestelijke schatten van het liturgisch 
gebed van de Kerk te verinnerlijken en er een verrijking uit te putten. Omdat 
de liturgie de bron en het hoogtepunt van ons christelijk gebed is, zijn wij allen 
geroepen actief deel te nemen aan deze grote eredienst, door ons eigen leven 
in vereniging met Christus als een heilig en welgevallig offer aan de Vader aan 
te bieden. (bron: uit de auditie van Paus Franciscus, 3 februari 2021) 
 
Een warme oproep vanuit BUURTGEZINNEN  
Een tante, een warm gezin gezocht voor VIERLING. Wie kan ze helpen?  

Lieve mensen,  
Ik zou graag een beroep op u doen namens een prachtig gezin uit Bos en 
Lommer met 5 kinderen. De ouders in dit gezin hebben vorig jaar een vierling 



gekregen. De zorg voor hen is erg zwaar en zo zijn zij met mij in contact 
gekomen. Ik werk namens de organisatie Buurtgezinnen. In heel Amsterdam 
(en ruim 60 andere gemeenten) koppelen wij gezinnen aan elkaar die wat 
extra steun kunnen gebruiken met gezinnen die deze steun kunnen geven. 
Het gaat om duurzame contacten in de eigen buurt waar hulpverlening buiten 
blijft. Het gaat echt om het versterken van het netwerk, het ontlasten van de 
ouders en een positieve ervaring voor de kinderen.  
 
Voor de familie van de vierling ben ik specifiek op zoek naar gezinnen met een 
christelijke overtuiging. Het geloof speelt een grote rol in hun leven en ze 
zouden graag gezinnen ontmoeten die dat met hun delen. Daarom zou ik uw 
hulp willen vragen met het verspreiden van onze oproep binnen uw 
kerkgemeente. Is dit iets waar u open voor zou staan?  
Het gaat om het volgende bericht:  
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-
voor-een-vierling/  
 
Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of wanneer ik op een 
andere manier behulpzaam kan zijn bij het verspreiden van dit bericht 
binnen uw netwerk, hoor ik heel graag van u.  
Warme Groet, Shanna 

 
 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 om warm te worden een kopje koffie of thee) 

- Zaterdag om 19:00 uur 
- Zondag om 10: 00 uur 

 
Voorgangers voor de komende weekenden  

- 13 februari 2021 : pater Simon  
- 14 februari 2021 : pater Simon  
- 20 februari 2021 : pater Luc 
- 21 februari 2021 : pater Luc 
- 27 februari 2021 : pater Andy 
- 28 februari 2021 : pater Andy 

 

https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-voor-een-vierling/
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-voor-een-vierling/


- Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de 
ROZENKRANS in de kapel. 
- Voorlopig is het kerkgebouw ONVERWARMD. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 
- Elke werkdag is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de kapel. Na 
afloop hiervan is er altijd een LUISTEREND OOR (en om warm te worden een 
kopje koffie of thee). 
- Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00 

uur tot zondagmorgen 8.00 uur. Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet je pastor 

aan te spreken of te bellen: 020-6191766 

 
Intenties (weekend 06-07 januari ) 

- Dhr Henk Janssens 
- Dank 80e verjaardag  
- Intentie voor parochianen  

Collecte (30-31 januari): 404,20 euro  

 
Coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht: 

 

• Reserveren is 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 uitvaartdiensten zijn maximaal 100 mensen in het kerkgebouw 
toegestaan  

R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de 
viering van 10.00 uur live gestreamd)  

 
Het evangelie van Marcus 1,29-39 

Wat is bedoeling van Marcus met de genezingsactiviteit van Jezus in zijn evangelie?  
Met de genezingsactiviteit van Jezus wil Marcus als het ware laten zien dat deze 
activiteit tot Jezus’ programma behoorde. Marcus zal er later uitgebreid op 
terugkomen. Met de genezing van de vrouw met een bloedvloeiing en van het 
dochtertje van Jaïrus zet hij dit thema later uitvoerig in de verf (5,21-43). Wat de 
positie van de vrouwen betreft, gaat er van dit fragment een dubbele boodschap uit. 
Het positieve nieuws is dat een vrouw de eerste is die Jezus geneest. Zo ziet Marcus 
vrouwen in elk geval niet over het hoofd en geeft hij hun in zekere zin een 
voorrangspositie. Maar waar zijn de andere vrouwen – zoals de echtgenote van 
Petrus en de dochter van de zieke – in dit verhaal?  Het slechte nieuws is dat de 
mannen het blijkbaar volledig voor het zeggen hebben. De ‘schoonmoeder van 
Simon’ is weliswaar als eerste genezen. Als besluit kunnen we zeggen: “We staan hier 
voor een zeer gestructureerd, maar uiterst schematisch wonderverhaal, zonder 
uitgesproken novellistische trekken. Het betreft hier een wonderverhaal dat tot zijn 
eenvoudigste vorm herleid is. Zo’n verhaal wil slechts het wonder vermelden. Alleen 
wanneer we dit verhaal terugplaatsen in het geheel van de context van de eerste dag 
van Jezus in Kafarnaüm, wordt de theologische bedoeling van Marcus duidelijk: Jezus 
kondigt het heil aan en verwezenlijkt het; hij overwint de ziekte en de demonische 
machten; zo vestigt hij het rijk van God. Jezus genas vele zieke mensen en dreef vele 
boze geesten uit. Maar Hij verbood hen om erover te spreken. Dit spreekverbod is 
een onderdeel van het zogenaamde ‘Messiasgeheim’, een eigen ‘theorie’ van de 
evangelist, die hij secundair over zijn bronnen uitspreidt. Marcus wil zijn lezers, die 
leven onder de voortdurende druk van reële of dreigende vervolgingen geleidelijk 
aan de ‘ware aard’ van Jezus laten ontdekken. Jezus is de Messias, de Zoon van God, 
maar een Messias die (anders dan men geneigd is te denken) de weg van 
vernedering, lijden en dood zal gaan, een Messias die voor zichzelf en voor de 
anderen het echte leven zal winnen door zijn leven in dienstbaarheid tot de uiterste 
prijs te geven. Eerst in zijn verrijzenis, Gods heerlijk antwoord op Jezus’ 
onvoorwaardelijke trouw, zal het Messiasgeheim ten volle worden geopenbaard. 
Jezus’ identiteit wordt … met een zekere geheimzinnigheid omgeven. Dit prikkelt de 
nieuwsgierigheid. Wie hij dan wel is en wat hij komt doen, zal het verdere verhaal 
ons leren. 
 

**Een gezegende zondag** 


