HET VIERTJE
Informatie over de week van 12-18 juni 2021
e

11 zondag door het jaar B
Ez. 17,22-24

2 Kor. 5,6-10

Mc. 4,26-34

Ter overdenking:
Weet je dat deze maand juni aan het hart van Jezus is gewijd?
Van oudsher is de maand juni toegewijd aan het Allerheiligst Hart van Jezus.
Het Hoogfeest ervan wordt gevierd op de vrijdag na de tweede zondag na
Pinksteren, dit jaar is dat op 11 juni geweest. De devotie tot het Heilig Hart
vormt een grote historische uiting van de godsvrucht van de Kerk voor Jezus
Christus, haar Bruidegom en Heer. Zij vraagt een fundamentele houding die
bestaat uit bekering en herstel, liefde en dankbaarheid, apostolische inzet en
toewijding tegenover Christus en Zijn heilswerk. Het Heilig Hart van Jezus, het
Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de
gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht.
Dit Hart van Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot
de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek en
informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we
ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we
onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen
herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon,
waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de
breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om
ons hart, dat tot nu toe verhard was door onverschilligheid en egoïsme, te
openen voor een verhevener vorm van liefde. Het Hart van de Gekruisigde en
Verrezen Christus is de onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon
altijd kan bereiken: liefde, waarheid, barmhartigheid. Het Bloed van Christus
heeft ons verlost. Dit is de waarheid die wij verkondigen aan het begin van
elke maand juli, traditioneel toegewijd aan het kostbaar Bloed van Christus.

Hoeveel bloed is onrechtvaardig verspild in de wereld! Hoeveel geweld,
hoeveel minachting voor het menselijk leven! Deze mensheid, die zo vaak
verwond is door haat en geweld, heeft meer dan ooit behoefte aan de
ervaringen van de werkzaamheid van het verlossende Bloed van Christus. Dat
Bloed werd niet tevergeefs vergoten en draagt in zichzelf de kracht van de
liefde van God en is een onderpand van hoop, redding en verzoening. Om
deze bron te bereiken is het echter wel noodzakelijk zich tot het Kruis van
Christus te wenden, te kijken naar de Zoon van God, naar dat doorboorde
Hart, naar dat verspilde Bloed. Maria stond aan de voet van het Kruis,
mededeelnemer aan het Lijden van haar Zoon. Zij offert haar Moeders hart
als toevluchtsoord voor allen die zoeken naar vergeving, hoop en vrede, zoals
wij met het feest van het Onbevlekte Hart vieren. Maria heeft ons gezuiverd
in het bloed van haar gekruisigde Zoon. Aan haar vertrouwen wij het bloed
van de slachtoffers van geweld, zodat het zal worden gered door het bloed
van Jezus wat vergoten is voor de redding van de wereld.
Paus Johannes Paulus II
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
- 19 juni 2021
: pater Luc
- 20 juni 2021
: pater Luc (ook de Eerste Communie van drie
kinderen)

-

26 juni 2021
27 juni 2021

: pater Simon
: pater Simon

De coronamaatregelen
- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 15% van het aantal
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 90
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.
Kindernevendienst
Beste ouders,
Aanstaande zondag, 20 juni 2021 is er weer een kindernevendienst voor jullie
kinderen. Om 10.00 uur begint de kindernevendienst in de zaal naast de kerk.
De Eerste Communie
Aanstaande zondag, 20 juni 2021 is er ook de Eerste Communie van drie
kinderen in onze kerk tijdens de zondagsviering van 10.00 uur. De zang zal
door het kinderkoor worden verzorgd. We wensen deze communicantjes
godvruchtigheid en genade in hun leven toe.
Intentie
- Annie van Amsterdam-Harte
- Maria Anna Theresia Frederika Kok-Buning
- Maria Gerarda Hendrika Veld-Huisman
Collecte+kaarsen+intenties (5-6 juni): 252,50 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)

Het evangelie van Marcus 4,26-34
Wij mensen hebben hoge verwachtingen van het leven. Wij dromen van
harmonieuze verhoudingen, een duurzame relatie, een prettige sfeer op het
werk, van gezonde kinderen en van een wereld zonder geweld. Maar hoe
ouder een mens wordt, hoe meer hij gaat inzien dat hij vaak met minder
tevreden moet zijn. Ook de eerste christenen verwachtten veel van het leven.
Zij zagen uit naar de komst van het Rijk Gods en werden ongeduldig omdat
dit rijk van liefde, vrede en gerechtigheid zo lang uitbleef.
Voor die ongeduldige volgelingen van Christus is de parabel van de zaaier
bedoeld. Het lijkt alsof de boer alleen maar hoeft te zaaien en dat hij, als hij
daarmee klaar is, rustig kan gaan slapen. Het zaad schiet vanzelf op, zonder
dat hij weet hoe. Wij echter weten wel beter: om vruchten te kunnen oogsten
moet de boer voor het zaaien eerst de grond bewerken en bemesten. Nu
ontkent de parabel dat ook niet. Hij wijst er enkel op dat het lang duurt eer
het zaad vruchten draagt die rijp zijn voor de oogst. De boer uit de parabel
weet dat. Hij heeft geleerd met vertrouwen te wachten tot het tijd is voor de
oogst. Hij wacht en gelooft. Hij weet immers dat het zaad vrucht zal dragen.
Geduld is een teken van wijsheid en het kenmerk van een goede zaaier. Hij
zaait het zaad in de aarde, in het vertrouwen dat het vrucht zal dragen. Jezus
vergelijkt het Rijk Gods niet toevallig met een mosterdzaadje dat in de aarde
wordt geplant. Want zoals dit kleinste van alle zaden uitgroeit tot een grote
boom, zo onstuitbaar en reusachtig groot zal ook de groeikracht zijn van het
Rijk Gods. En het groeit ook hier, in deze kerk, waar wij samenkomen om in
herinnering te brengen en te vieren dat Jezus zichzelf ooit gegeven heeft als
zaad in de aarde en dat Hij nu leeft, en met ons is tot aan het einde van de
tijd. Moge dat geloof in ons leven, opdat we er kracht uit putten. In het
vertrouwen dat het Rijk Gods groeit. (bron: Bezinning op het woord, inleiding
in de liturgie van iedere dag, juni 2021)
****Een gezegende zondag****

