
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 10-16 april 2021 

Tweede zondag van Pasen jaar B 
Beloken Pasen 

Hand. 4,32-35     1Joh. 5,1-6    Joh. 20,1-9 

Ter overdenking:  
 

Beste broeders en zusters,  
In onze voortdurende catechese over het christelijk gebed staan we nu stil bij 
de gemeenschap van heiligen. Telkens als wij bidden, worden wij 
ondergedompeld in een grote stroom van voorbeden uit het verleden, het 
heden en de toekomst voor de noden van individuen en van de hele wereld, 
want wij bidden samen met alle heiligen in de gemeenschap van het Lichaam 
van Christus, dat de Kerk is. De heiligen - deze grote "wolk van getuigen" 
(Heb.12,1) zowel bekende als onbekende - bidden onophoudelijk met ons en 
voor ons in het geven van eer aan God. Onze verering van de heiligen brengt 
ons dichter bij Jezus, de enige Middelaar tussen de mens en God. Ook in 
Christus voelen wij een mysterieuze verbondenheid met onze gestorven 
dierbaren, voor wie wij blijven bidden. Deze biddende solidariteit ervaren wij 
ook hier beneden, als wij bidden voor elkaar en voor onze broeders en zusters 
die arm, lijdend en in de grootste nood zijn. Laten wij in deze moeilijke tijden 
de Heer danken voor de grote gave van de heiligen en ons vol vertrouwen aan 
hun voorspraak toevertrouwen, voor de verspreiding van het Evangelie en de 
redding van onze menselijke familie. (Bron: uit de audiëntie van paus 
Franciscus, 7 april 2021) 
 
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  

- 17 april 2021  : pater Andy  
- 18 april 2021  : pater Andy  
- 24 april 2021  : pater Luc 
- 25 april 2021   : pater Luc 

 
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- Reserveren is nodig, omdat slechts dertig 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. 
 
Een woord van dankbaarheid  

Vele parochianen hebben dit voorbije weekend gezegd dat de diensten goed 
waren en de kerk mooi was versierd. Dit werd mogelijk dankzij de inzet van 
vele parochianen. Ze hebben met hart en ziel zich ingezet voor de mooie 
versiering. Een bijzonder woord van dank voor de Poolse gemeenschap en de 
Nederlandse gemeenschap die dit alles mogelijk maakten. We danken onze 
lectoren van het voorbije weekend, het kinderkoor, de organist, de koster, de 
misdienaars, de begeleiders van de kindernevendienst en alle mensen die op 
de een en andere manier voor de parochie aan het werk zijn geweest. 
 
Een herinnering voor de ouders  

Beste ouders van de kindernevendienst,  
Op zondag de 18e april zal er al weer een kindernevendienst voor jullie 
kinderen worden georganiseerd. We zijn blij om jullie kinderen te helpen en 
met hen bezig te zijn, terwijl u zelf aan de viering van de Mis deelneemt.  
 



Bericht van overlijden  

Onlangs ontvingen wij het bericht van overlijden van dhr. Rien van der Burgt. 
Hij was een parochiaan van de Pauluskerk en heeft jarenlang de 
administratie voor pastor Visser verzorgd. Hij zal door velen gemist worden. 
We wensen familie en naasten veel sterkte met dit verlies. 
 
Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op 
Youtube: Geloven in Nieuw-West - YouTube 

Het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste 
fragment kunt u nu al bekijken:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE 
2) https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA   
3) https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA 
4) https://www.youtube.com/watch?v=Wm5gcWko2BI 
5) https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8 
6) https://www.youtube.com/watch?v=oNDfuWimuvQ 
7) https://www.youtube.com/watch?v=mLmbz2zf2Zw 
8) https://www.youtube.com/watch?v=Ar3HpvGeF7I 

 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCaBxHzu94_qfHoMW-Eqp74w?reload=9
https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE
https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA
https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5gcWko2BI
https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
https://www.youtube.com/watch?v=oNDfuWimuvQ
https://www.youtube.com/watch?v=mLmbz2zf2Zw


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  

-Eline Duivelshof           
-dhr. Rien van der Burgt

 
Collecte+kaarsen+intenties (Goede Week tot 05 april): 1000,39 euro  
Vastenactie (Goede Week tot 05 april): 244,75 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)  

 
 

 

 

****Zalige Pasen**** 
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Het Evangelie van Johannes 20,1-9 

Vrede, vreugde, vergeving 

Op paasavond is Jezus plots te midden van zijn leerlingen – zijn 

broeders. Vrede en vreugde vervullen het hart van de tien leerlingen, 

die zich uit angst voor mogelijke represailles schuilhouden achter 

gesloten deuren en vensters. Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde – 

herkenningstekens van zijn liefde tot het uiterste.  

Alleen vanuit een verbondenheid in liefde – hoe onvolkomen ook – is 

Jezus herkenbaar. Maar ook hier is het de Heer die het initiatief neemt 

om hen te bevrijden van vrees en angst. Ook zij worden gezonden: ‘Zoals 

de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie’. Dit is de innerlijke kracht 

die elke leerling van Jezus doet leven: zoals de Vader werkzaam was in 

Jezus, zo is nu Jezus – de Christus, de Heer - werkzaam in zijn leerlingen. 

Had Jezus niet gezegd tijdens het Laatste Avondmaal: ‘Ik in hen zoals U 

in Mij’. En de zending die ze krijgen is er een van vergeving en 

verzoening. Wat zij zelf gratuit ontvangen – vergeving van hun ontrouw 

– moeten zij doorgeven aan anderen. Doen ze dat niet, dan blijft de 

ander in zijn zonde als het ware opgesloten. Haal hem eruit! 

Tomas was er niet bij op paasavond. Wanneer zijn broeders hem vol 

vreugde vertellen dat ze de Heer hebben gezien, gelooft hij het niet. Hij 

kan (nog) niet geloven, Tomas is diep gekwetst. Het leven van zijn heer 

en meester was op een fiasco uitgelopen. Samen met andere leerlingen 

had hij zijn leven verbonden aan dat van zijn meester. Maar dat 

schandelijk einde was er te veel aan. Ze haakten af, uit zelfbehoud. Hun 

leven was stukgelopen. Er is iets gebroken in het leven van Tomas en die 

gebrokenheid uit zich in twijfel en ongeloof, in wantrouwen ook, Hij is 

er lang nog niet mee klaar. 

Jezus zal hem over het dode punt heen helpen waarin hij gevangen zit. 

De verschijning van Jezus aan Tomas heeft iets teders, iets delicaats. 

Jezus verschijnt met open wonden en nodigt Tomas uit zijn eigen 



innerlijke kwetsuur in Jezus’ open wonden te leggen. Daar zal zijn 

innerlijke wonde genezen en dichtgroeien tot litteken.  

En precies dat litteken wordt een teken van lidmaatschap, een teken van 

verbondenheid. Wat Tomas, zoals de andere leerlingen, verbroken had 

toen Jezus schandelijk werd terechtgesteld, wordt nu hersteld – door 

Jezus de levende Heer.  

Het is alsof er in elk verschijningsverhaal een diep vergevingsmoment 

verborgen zit. Heel discreet, zonder veel woorden, vergeeft Jezus zijn 

vrienden hun ontrouw en moedeloosheid. In die vergevende en helende 

ontmoeting met de verrezen Heer wordt de Kerk voorbereid, die op 

Pinksteren haar deuren opengooit.  

Nu de verbondenheid met Jezus is hersteld, wordt Tomas met zijn 

verleden verzoend en gaat een nieuwe toekomst voor hem open. Uit dit 

tegelijk intens en teder gebeuren ontspringt een van de kortste en 

mooiste geloofsbelijdenissen: ‘Mijn Heer! Mijn God!’ Na die 

geloofsbelijdenis, die recht uit het hart komt, zegt Jezus – denkend aan 

wie na hen tot geloof zouden komen: ‘Gelukkig die zonder gezien te 

hebben toch tot geloof komen.’ Eerst geloven, dan zien!  

(Bron: Mark ROTSAERT, Leven in overvloed. Bidden met het 
Johannesevangelie) 


