HET VIERTJE
Informatie over de week van 06-12 maart 2021

De derde zondag in de Veertigdagentijd Jaar B
Ex. 20,1-17 1Kor. 1,22-25 Joh. 2,13-25
Ter overdenking: wat is ‘boete’?
Bisschop Lode van het bisdom Gent helpt ons om het (wat vreemde) begrip
'boete' beter te begrijpen. Boete is in ons kerkelijk denken terechtgekomen
vanuit de Romeinse cultuur, omdat ons rechtssysteem gebaseerd is op de
Romeinse opvatting over schuld en boete: je moet betalen voor wat je
verkeerd hebt gedaan. Dat is de reden waarom bij veel mensen nog het beeld
aanwezig is van God als rechter, als de politieagent die altijd maar fouten
optelt. In de vastenperiode kan je dan je rekeningen vereffenen, naar de
paasbiecht gaan en dan is het weer in orde voor een jaar. Dat is natuurlijk een
hele enge opvatting van christelijk leven. Een mooi beeld voor de boete is wat
het woord ook letterlijk betekent: het 'boeten' of herstellen van een visnet.
Ons 'levensnet' bestaat eigenlijk uit allemaal touwen van relaties die door
elkaar lopen. Dat net is gescheurd op verschillende plaatsen. ‘Boeten’, dat is
het 'levensnet' herstellen. We moeten aan die relaties gaan werken. Zoals ik
al zei, de vastenperiode is er niet alleen maar voor mezelf. Integendeel, het is
uit zichzelf treden naar God en naar de medemensen toe. Wat kan ons daarbij
bemoedigen? Eerlijk gezegd, we zijn zo weinig christelijk: we geloven eigenlijk
niet dat we al verlost zijn. We denken nog altijd dat we die verlossing moeten
verdienen. Maar ze is verdiend, daar heeft Jezus voor gezorgd. Wat wij doen
is in die vergeving treden, aanvaarden dat het zo is, aanvaarden dat we verlost
zijn, aanvaarden dat we vergeven zijn. Maar eigenlijk geloven we dat niet. We
denken nog altijd dat we het moeten verdienen zoals in een rechtsstructuur.
(Bron: www.kerknet.be)
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
- 13 maart 2021
: pater Andy
- 14 maart 2021
: pater Andy
- 20 maart 2021
: pater Luc
- 21 maart 2021
: pater Luc
- 27 maart 2021
: pater Simon
- 28 maart 2021
: pater Simon
- Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de
ROZENKRANS in de kapel.
- Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00
uur tot zondagmorgen 8.00 uur.
- Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet een van de pastors aan te spreken of te
bellen: 020-6191766
**Het nieuwe magazine van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam ‘SamenKerk’
zijn toegekomen. Zij liggen achteraan bij de ingang van de kerk. Heel veel
leesplezier toegewenst!
Uitnodiging kindernevendienst op Palmzondag 2021
Op zondag 21 maart 2021 zullen we met de kinderen tijdens de
kindernevendienst palmpaasstokken versieren.
Alle kinderen zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom in de
ontmoetingsruimte van de Pauluskerk. Wij zorgen voor de materialen die
nodig zijn voor een versierde palmpaasstok. De palmpaasstokken blijven bij
ons in de kerk tot Palmzondag op 28 maart. Dan kunnen de kinderen hun
eigen palmpaasstok aan de andere mensen van de parochie laten zien.
Hierna gaan we met de kindernevendienst terug naar de ontmoetingsruimte
om ons te verdiepen in de Goede Week en Pasen.
Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op
Youtube: Geloven in Nieuw-West - YouTube
Het eerste, tweede en derde fragment kunt u nu al bekijken:
1) https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE
2) https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA (Pastor Andy
aan het woord)
3) https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA

Mededeling voor de bezorgers van het Goede Nieuws
Binnenkort komt de nieuwe editie van ons gezamenlijke parochieblad weer
uit, met nieuws uit onze parochie.
De geplande datum van verspreiding is 9 maart.

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
a. Eline Duivelshof
Collecte+kaarsen+intenties (27-28 februari): 210,97 euro
Vastenactie (27-28 februari): 62,70 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: 0206191766.
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•
•
•
•

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
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de
viering van 10.00 uur live gestreamd)
Het evangelie van Johannes 2,13-25
Na de woestijn en de berg neemt Jezus ons vandaag mee naar de tempel, naar de
kerk. Hij is verontwaardigd. Het staat er boordevol. Meubels, geld, handelswaar,
dieren… Hij verdraagt niet dat er op die plek, aan God gewijd, gemarchandeerd
wordt. Weg met dit alles! Dit hoort hier niet thuis! Leegte is er nodig, leegte in het
centrum, leegte voor God! Ojee, wat zou Jezus denken als Hij mijn binnenste kon
zien? Ik droom ervan mijn hart aan God toe te wijden, maar ik stel vast dat er zich
een heel ander theater afspeelt, waarbij ik keer op keer de hoofdrol heb, die ik niet
graag afgeef. Hoe graag ik ook High Church speel, Low Church voelt veel vertrouwder:
ik verlang om te bidden, Hem alles voor te leggen, uit het centrum te stappen en Hem
de regie van mijn leven over te dragen, maar ondertussen ben ik massaal verstrooid,
bezig met mezelf, onderhandelend en marchanderend. De uitnodiging is duidelijk:
weg met alles! Bekeer je en zuiver je hart, keer je om en ga met Mij verder, durf
excentriek te leven… De grote kuis (schoonmaak), of de paaspoets zoals dit in de abdij
heet, ruikt voor velen naar nostalgie, naar boenwas en fris linnen, maar wat zou het
mooi zijn als we die traditie in eer herstellen en verruimen. Jaarlijks alles een beurt
geven: heel het huis, alle kasten, je hele leefwereld wordt aangepakt en alles wat we
in een jaar niet gebruikt hebben, wordt opgeruimd. Wat zou er veel plaats, ruimte,
openheid gecreëerd worden…zodat Hij bij jou thuis mag zijn. Trouwens, weet je dat
elke generatie zijn eigen rommel moet opkuisen om te vermijden dat de volgende
erover struikelt? Veel poetsplezier de komende week! Dat is pas excentriek wezen!
Katharina Micheals, Abdis O.L Vrouw van Nazareth, Brecht

