HET VIERTJE
Informatie over de week van 08-14 mei 2021

Zesde zondag van Pasen jaar B
**Moederdag**
Hand. 10, 25-26.34-35.44-48 1Joh. 4,7-10 Joh. 15,9-17

Ter overdenking: Gebed van een moeder
Ik schonk je het leven, maar ik kan het niet voor je leven. Ik kan je dingen
leren, maar ik kan je niet dwingen om te leren. Ik kan je de richting wijzen,
maar ik kan je niet bij de hand nemen. Ik kan je vrij laten, maar ik kan niet de
verantwoordelijkheid voor je nemen. Ik kan je meenemen naar de kerk, maar
ik kan je niet laten geloven. Ik kan je leren wat goed en kwaad is, maar ik kan
niet al je keuzes voor je maken. Ik kan mooie kleren voor je kopen, maar ik
kan je niet mooi maken van binnen. Ik kan je raad geven, maar ik kan het niet
voor je opvolgen. Ik kan je liefde geven, maar ik kan het je niet opdringen. Ik
kan je leren delen, maar ik kan je niet onzelfzuchtig maken. Ik kan je respect
bijbrengen, maar ik kan je niet dwingen om eerbied te tonen. Ik kan je
adviseren ten aanzien van vrienden, maar ik kan ze niet voor je kiezen. Ik kan
je adviseren ten aanzien van seks, maar ik kan je niet rein houden. Ik kan je
vertellen hoe het zit, maar ik kan niet je reputatie voor je opbouwen. Ik kan
je waarschuwen voor alcohol, maar ik kan geen ‘nee’ zeggen voor je. Ik kan je
waarschuwen voor drugs, maar ik kan er niet zorgen dat je ze niet gebruikt. Ik
kan je vertellen over hooggestemde idealen, maar ik kan ze niet voor je
nastreven. Ik kan je over vriendelijkheid leren, maar kan je niet dwingen om
hoffelijk te zijn. Ik kan je waarschuwen voor zonden, maar ik kan je geen goed
mens van je maken. Ik kan je liefhebben als een kind, maar ik kan je niet in
Godsgezin plaatsen. Ik kan voor je bidden, maar ik kan er niet voor zorgen dat
je met goed wandelt. Ik kan je vertellen over Jezus, maar ik kan Jezus niet tot
jouw Heer maken. Ik kan je vertellen hoe je moet leven, maar ik kan je niet
het eeuwige leven geven. (bron: Kort en Krachtig door J. John en Mart Stibbe)

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
- 13 mei 2021
: pater Luc (Hemelvaart om 10.00 uur)
- 15 mei 2021
: pater Simon
- 16 mei 2021
: pater Simon
- 22 mei 2021
: pater Luc
- 23 mei 2021
: pater Luc
- 29 mei 2021
: pater Simon
- 30 mei 2021
: pater Simon
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen.
- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 10% van het aantal
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 50
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.
Meimaand is een Mariamaand
Mei is voor ons katholieken de maand van Maria. De Romeinen noemden de
meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië
het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het
leven van Maria wordt gevierd, heeft de Kerk ook twee maanden aan de

Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de
Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude
oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.
Sinds oktober 2020 zijn we begonnen met het dagelijks bidden van de
Rozenkrans in de kapel. Na de Mis van 11.00 uur wordt de Rozenkrans
gebeden. Wil je een bijzondere genade en bescherming op voorspraak van
Maria verkrijgen, kom dan van maandag tot en met vrijdag meebidden.
Intentie
• André Antonisse (03 mei 2021 overleden. Hij zat in oude vereniging
en schoolbestuur van de Paulusschool in de jaren 70-80. Aanstaande
woensdag wordt hij gecremeerd, Westgaarde)
• Ernest Iwan Sy-A-Foek (02 mei 2021 overleden en 06 mei 2021
gecremeerd)
Collecte+kaarsen+intenties (01-02 mei): 294,20 euro
**Lieve Ouders, aanstaande zondag, 16 mei is er weer een
KINDERNEVENDIENST voor jullie kinderen!
**SEMENKERK, het magazine van ons bisdom liggen klaar op de tafel
achteraan in de kerk. Veel leesplezier toegewenst!
**De viering van zondag 23 mei wordt door het Kinderkoor gezongen.
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 15,9-17
“Hoe aan de wijnstok blijven? Dat is de vraag van elke goede rank. Ze kan dat
niet op eigen kracht, ze moet haar levenskracht krijgen uit het sap dat door
haar heen vloeit vanuit de stam. En dat levenssap is niet anders dan de liefde
die de Vader de Zoon toedraagt en die Deze verder aan ons doorgeeft. (vers

9). Maar de mens blijft niet als vanzelf vastzitten op Jezus’ stam, hij moet het
willen. Dit is de wijnstok van de liefde en liefhebben is willen. Blijven aan de
wijnstok gaat dus niet vanzelf (vers 10). Die capillaire kracht die opstuwt van
de stam naar de ranken, heet gehoorzaamheid: door haar circuleert het
levenssap. Anders dan in de natuur zeggen menselijke ranken tot de stam: ‘Ja,
we willen aan u blijven’. In het rijk Gods is alles geschenk, maar tegelijk gaat
niets buiten onze vrijheid om. De wortel van deze wijnstok is in de hemel
geplant: alles komt van de Vader in Jezus en langs Hem in ons. “Niet wij
hebben God liefgehad….(1 Joh 4,10). Door ons doopsel zijn wij op die stam
gehecht. Nu komt het erop aan op Hem geënt te blijven: van Hem levenssap
te ontvangen en ons door Hem te laten doen, ons te vestigen in die
ontvankelijkheid. Want dit is zijn gebod: ons door de Vader te laten
beminnen. Jezus is het volmaakte model van die houding, zich laten doen is
zijn spijs (Joh. 4,34). Het is ook de bron van al zijn vreugde. Dat geldt evenzeer
voor ons. zelf alles willen doen maakt triest en loopt uiteindelijk uit op
ontmoediging of doet vluchten in de huichelrij. God laten doen, maakt blij. ‘Dit
alles heb ik jullie gezegd… (15,11). Nu nog een stap verder. De stroom van
liefde die vloeit tussen de Vader en de Zoon, tussen Jezus en ons, is niet te
stuiten; hij breekt zich baan naar anderen toe. Met de liefde gaat het zo: ze
deint altijd verder uit. Wie echt bemint kan geen grens verdragen. Ook
anderen vragen om binnen te komen in die kring van liefde: ‘Dit is mijn
opdracht: dat jullie …(15,12). En is het wel een opdracht? Veeleer een blijde
noodzaak. Jezus spant de boog van deze uitspraak tot het uiterste: wij moeten
liefhebben zoals Hij, tot het geven van ons leven toe. ‘Dit is mijn opdracht: dat
jullie elkaar liefhebben met de liefde die ik…. (15,12-14). Zo wordt ook
duidelijk welk gebod Hij aan ons geeft, een gebod dat Hij zelf als eerste heeft
volbracht : zijn leven geven. ‘Wat liefde is, hebben wij geleerd….(1 Joh 3,16).
Alleen aan vrienden zeg je alles. Zo doet Jezus met ons: we zijn geen knechten
meer, maar vrienden. Hij heeft ons alles bekend gemaakt wat Hij van de
Vader heeft gehoord: dat liefde één maakt, tot het uiterste gaat en daarbij
nog volmaakt blij maakt. Dat wisten we niet als Hij niet was gekomen.(Bron:
Godfried DANNEELS, Johannes aan het woord)

****Een gezegende zondag****

