HET VIERTJE
Informatie over de week van 10-16 juli 2021
e

15 zondag door het jaar B
Am. 7,12-15

Ef. 1,3-14

Mc. 6,7-13

Ter overdenking:
Plannen voor vrede en niet voor ellende!
Als christenen willen wij vandaag onze verbintenis vernieuwen om samen een
toekomst op te bouwen. Want onze toekomst zal alleen vreedzaam zijn als zij
wordt gedeeld. Menselijke relaties kunnen niet gebaseerd zijn op het
nastreven van partijdige belangen, privileges en voordelen. Nee, de
christelijke visie op de samenleving komt voort uit de zaligsprekingen; zij is
geboren uit zachtmoedigheid en barmhartigheid, en zij inspireert ons om in
deze wereld Gods eigen manier van handelen na te volgen, want Hij is een
Vader die wil dat Zijn kinderen in vrede leven. Wij christenen zijn geroepen
om vredeszaaiers en broederlijkheidsbouwers te zijn, niet om wrok en spijt
uit het verleden te koesteren, niet om de verantwoordelijkheden van het
heden uit de weg te gaan, maar om in plaats daarvan hoopvol naar de
toekomst te kijken. Wij geloven dat God ons slechts één weg heeft gewezen:
de weg van de vrede. Laten wij daarom onze moslimbroeders en -zusters en
die van andere godsdiensten verzekeren van onze openheid en bereidheid
om samen te werken aan de opbouw van broederschap en de bevordering
van vrede. Want "vrede vraagt niet om winnaars of verliezers, maar om
broeders en zusters die, ondanks de misverstanden en kwetsuren uit het
verleden, op weg zijn van conflict naar eenheid". Ik hoop dat deze dag zal
worden gevolgd door concrete initiatieven onder de noemer van dialoog,
opvoeding en solidariteit.(uit de toespraak van Paus Franciscus op SintPietersbasiliek donderdag 1 juli 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
- 17 juli 2021
: pater Luc
- 18 juli 2021
: pater Luc
- 24 juli 2021
: pater Simon
- 25 juli 2021
: pater Simon
- 31 juli 2021
: pater Luc
- 01 augustus
: pater Luc
De coronamaatregelen en de versoepeling
- Anderhalve meter (1 ½) afstand bewaren blijft voorlopig de basisregel voor
alle kerkgangers.
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
- Aanmelden voor de viering bij de deur is volstaat.
- Na drie weken zijn alle gegevens vernietigd
- Alleen voorganger en cantor zingen.
- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd
gewend zijn.
Mededelingen
- Pater Luc zal afwezig zijn vanaf 1 juli tot met 14 juli. Hij gaat op retraite
naar Taizé.
- Het Goede Nieuws, ons driemaandelijkse tijdschrift is uitgekomen. Een
vriendelijk verzoek aan alle bezorgers om ons parochieblad op te halen om
te verspreiden. Ze liggen voor u klaar in de ontmoetingszaal van de kerk.
Alvast bedankt.
- SAMENKERK, het tijdschrift van het bisdom is ook verschenen. Exemplaren
liggen voor de parochianen klaar.
- De misviering op 18 juli zal door het koor van de Verrijzeniskerk worden
verzorgd. Het zal een gregoriaans gezang zijn.
- Volgende zondag de 18 juli zal er al weer een kindernevendienst voor de
kinderen worden georganiseerd. We zijn blij om hen te helpen en met ze

bezig te zijn, terwijl de ouders zelf aan de viering van de Mis kunnen
deelnemen.
- Het Koor komt weer in actie na meer dan een jaar onderbreking! Op 25 juli
2021 gaan ze weer zingen onder de begeleiding van Otto Vandenaardweg, en
16 juli is de repetitie gepland, om 14.00 uur

Beste kinderen en ouders van de kindernevendienst,
Het einde van het schooljaar is nabij en de zomervakantie begint binnenkort.
Wij hebben een moeilijk tijd gehad toen de scholen en kinderopvang dicht
waren. Met Gods genade mag alles nu bijna verholpen en achter de rug zijn.
Wat niet betekent dat covid-19 helemaal voorbij is! Laten we blijven geloven
in Gods genade.
Eem fijne vakantie toegewenst en laten we Gods naam blijven eren in ons
dagelijks leven. Hieronder staat een gebed voor gezinnen. Jullie kunnen dat
samen in het gezin bidden.
Gebed voor gezinnen (door de heilige Moeder Teresa)
Hemelse Vader, U heeft ons in het heilig Huisgezin van Nazareth
een voorbeeld van leven gegeven. Help ons, o liefdevolle Vader, om ook van
ons gezin een ‘Nazareth’ te maken waar liefde,
vrede en vreugde heersen. Moge het echt beschouwend,
intens Eucharistisch en vol van vreugde zijn.
Help ons om door het gezinsgebed in vreugde en verdriet bijeen te blijven.
Leer ons om Jezus te herkennen in de leden van ons gezin;
vooral in hen die lijden. Moge het hart van Jezus door de heilige Eucharistie
onze harten zachtmoedig en nederig maken
als het zijne en ons helpen om onze gezinswerkzaamheden
in overgave aan God uit te voeren. Mogen wij van elkaar houden zoals God
elke dag meer en meer van ieder van ons houdt.
En dat wij elkaars fouten vergeven zoals U onze zonden vergeeft.
Help ons, o liefdevolle Vader,
om wat U ook maar geeft te aanvaarden.
En wat U ook maar neemt te geven met een glimlach.
(bron: samueladvies.nl)
**Tijdens de zomervakantie blijven we kindernevendienst organiseren op elke
derde zondag van de maand (18 juli, 15 augustus en 19 september)

Intentie
- Harrie de Geest (RIP)
- Hiltje Cornelia Bongers – Koopmans (RIP)
- Christina Geertruida Janssen-Springintveld (RIP)
- Tonny van Teeffelen (RIP)
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 Marcus 6,7-13
Wanneer Jezus zijn leerlingen op pad stuurt, hoopt Hij dat ze lijken op Amos: ze
moeten het kwaad gaan uitdrijven, en niks anders meenemen dan een rugzak vol
godsvertrouwen, een geloof als een stok om op te steunen en een reisgenoot,
want hij stuurt hen twee aan twee het leven in. Zo kunnen ze elkaar aanvullen,
corrigeren en bemoedigen, want geloven houd je niet vol in je eentje. Zij niet, en
wij evenmin. Geloven, lijkt Jezus te zeggen, moet je kunnen en willen delen, en
het geloof doorgeven moet je met elkaar optrekkend, samen doen. En wanneer
je ergens komt, leert Jezus hun, en je blijkt niet welkom (ze wassen je voeten
niet), schud dan het vuil van je voeten, en ga gewoon verder. Achtervolg mensen
niet met je geloofsovertuiging; zet je niet je voet tussen de deur; bied het geloof
aan, en laat mensen de keuze maken. In het verleden hebben we het geloof
weleens te veel opgedrongen. Het werd erin gehamerd, en we werden ermee
achtervolgd. Graag of niet, we moesten geloven; Intussen is duidelijk geworden
dat al dat gedwongen en aangeprate geloof weinig of niks uithaalt. Wie
betrokken is bij geloofsoverdracht – ouders, opvoeders, pastoors en
predikanten, moeten maar niet al te teleurgesteld zijn wanneer de boodschap
niet welkom blijkt te zijn. Gewoon verder gaan, zegt Jezus. Misschien gaan straks
en elders deuren en oren open die hier en nu gesloten blijven. Nadat Amos zijn
werk had gedaan, ging Hij weer gewoon naar huis. Hij had gezegd wat hij moest
zeggen, gedaan wat hij kon, en nu zoeken ze het maar uit. Van paus Johannes
XXIII wordt verteld dat hij na hard werken en met al zijn zorgen om de Kerk toch
rustig ging slapen. ‘Wanneer ik slaap’, zei hij, ‘let God zelf op; het is immers zijn
Kerk’. Een beetje gelovige zorgeloosheid kan voor geloofsverkondigers geen
kwaad. (bron Van toen en thans, jaar B)

****Een gezegende zondag****

