
 

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 13-19 februari 2021 
 

De zesde zondag van het jaar B 
Lev.13,1-2.45-45    1Kor.10,31-11,1      Mc. 1,40-45 

 
Ter overdenking 

Er bestaat geen andere wonderlijke dag dan vandaag die we beleven. Mensen die altijd aan de toekomst denken: 
De toekomst zal beter zijn … maar vandaag niet nemen zoals hij komt, zijn mensen die in de verbeelding leven en 
het concrete van de werkelijkheid niet aanvaarden. Vandaag is werkelijk. Vandaag is concreet. Gebed gebeurt 
vandaag. Jezus komt ons vandaag tegemoet, vandaag die wij beleven. En het is het gebed dat vandaag in genade 
verandert, of beter, dat ons verandert. Het bedaart de toorn, ondersteunt de liefde, vermenigvuldigt de vreugde, 
geeft kracht om vergiffenis te schenken. Soms lijkt het alsof wij niet meer zelf leven, maar dat de genade leeft en 
door middel van het gebed in ons werkt. Ook wanneer ons een aanval van woede of onvrede overkomt die ons tot 
bitterheid brengt. Laten we dan halthouden en tot de Heer zeggen: Waar ben Je? En waar ga ik heen? De Heer is 
daar, de Heer zal ons het juiste woord ingeven, de raad om verder te gaan zonder die bittere smaak van het 
negatieve. Want, om een profaan woord te gebruiken, het gebed is altijd ‘positief’. Altijd. Het stuwt je verder. 



Elke beginnende dag brengt ons, als hij in gebed wordt onthaald, tot de moed om de problemen die we ontmoeten 
geen hinderpaal te laten worden voor ons geluk, maar een oproep van God, een gelegenheid om Hem te ontmoeten. 
Wie door de Heer vergezeld wordt, heeft meer moed, is meer vrij en ook gelukkiger. (Bron: Een stuk uit de audiëntie 
van Paus Franciscus, 10 februari 2021. Een vertaling die op de www.kerknet.be te vinden is)  
 
 
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 om warm te worden, 

een kopje koffie of thee) 

- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur 

 
Voorgangers voor de komende weekenden  

- 20 februari 2021 : pater Andy 
- 21 februari 2021 : pater Andy 
- 27 februari 2021 : pater Luc 
- 28 februari 2021 : pater Luc 

 
Vieringen voor Aswoensdag 17 februari 2021 

- 11.00 uur   : pater Luc 
- 19.00 uur   : pater Luc  

 

- Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de ROZENKRANS in de kapel. 
- Het kerkgebouw ONVERWARMD. Zorg ervoor dat u zich warm kleedt. 

http://www.kerknet.be/


- Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur.  

- Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet je pastor aan te spreken of te bellen: 020-6191766 

 
**Aanstaande zondag 21 februari is er een KINDERNEVENDIENST voor de kinderen van 4-12 jaar oud in de 
ontmoetingsruimte georganiseerd en de viering van 10.00 uur wordt door het nieuwe kinderkoor van onze 
Parochie verzorgd.  
 

CATECHESE VOOR DE TIENERS 
op elke VIERDE ZONDAG van de maand 

 
Beste jongeren, 
Vanaf deze maand zullen wij een catechese voor jullie (jonge tieners en misdienaars) organiseren na de zondagse 
viering van 10.00 uur. Deze catechese wordt door een van priesters gegeven en wel in de vergaderzaal. Deze 
catechese zal 45 minuten duren. Daarna gaan we samen lunchen. Zodra jullie klaar zijn met lunchen mogen jullie 
gamen op Xbox, tafelvoetbaal spelen, pingpong spelen en biljarten. Deelname is gratis. We kijken er naar uit om er 
met jullie een leuke zondagmiddag van te maken: ‘leren, spelen en genieten’, dat mogen jullie van zo’n 
zondagmiddag verwachten.   
 
De eerste catechese is op 28 februari 2021 en zal door pater Simon worden gegeven.  
 
 Intenties 

- Henk Janssens 
- Frederika Maria Jansens van Vucht 
- Eline Duivelshof  

 



Collecte+kaarsen+intenties: 158,84 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: 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. 

• 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 Marcus 1,40-45 

Het evangelie vertelt ons de ontmoeting van Jezus en de melaatse. Laten wij om te beginnen eerst stilstaan bij de 
melaatse. Hij geeft ons drie lessen; hij is een drievoudig voorbeeld:  

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


Een voorbeeld van beleefdheid: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.” Hij is arm en ziek, maar hij heeft een grote cultuur 
van beleefdheid. Hij zegt niet: “genees mij, geef mij geld, geef mij medicamenten, geef mij te eten”. Het is geen bevel, maar 
een vraag. Inderdaad, de armen hebben soms een grote cultuur van beleefdheid. 

De melaatse is niet alleen een voorbeeld van beleefdheid, maar ook een voorbeeld van geloof en gebed. “Als Gij wilt 
kunt Gij mij reinigen.” Zijn vertrouwen is totaal en buitengewoon. Hij verwacht alles van de Heer. Wij zien dezelfde houding 
bij de honderdman die zegt: “Heer, ik ben niet waardig om u te ontvangen, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond 
zijn.” De melaatse treedt binnen in de plannen van God. Zoals in het ‘Onze Vader’ bidt hij: “Dat Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.” 

Op de derde plaats zien we dat de melaatse zijn geloof in alle waarheid belijdt. Hij is niet beschaamd om naar Jezus te 
gaan. Hij verbergt zijn misère niet, maar met zijn misère gaat hij naar de Heer. De melaatsheid is ook een beeld van de zonde. 
Hij verbergt zijn zonden niet, maar gaat met zijn zonden naar de Heer. Dit gebeurt in het sacrament van de biecht en de 
verzoening. Beleven we dit sacrament? Zijn we er ons bewust van dat wij zondaars zijn en dat we de vergeving van de Heer 
nodig hebben? In de eucharistie zeggen we dat we zondaars zijn en we ontvangen reeds de vergeving. Doch dit is niet 
voldoende. Af en toe heb ik behoefte om mijn zonden persoonlijk te belijden. Het gaat immers over mijn persoonlijke zonden. 
Ik heb ook de behoefte om in mijn oren te horen dat mijn zonden vergeven zijn. Het is op dat ogenblik dat ik de vreugde van 
de vergeving mag beleven. Elk sacrament van de biecht is een geestelijke vernieuwing, een verrassende genade.  De komende 
veertigdagentijd biedt ons wellicht zo’n kans om dit sacrament te beleven.  

Wilfried Poignie  

 
**Een gezegende zondag** 

 
 
 
 
 
 



ASTENACTIE 2021: vanaf ASWOENSDAG tot met PASEN wordt er een deur collecte gehouden! 

Alvast bedankt voor uw bijdrage 


