HET VIERTJE
Informatie over de week van 13-19 maart 2021

De vierde zondag in de Veertigdagentijd Jaar B
2 Kron. 36,14-16.19-23
Ef. 2,4-10
Joh. 3,14-21
Ter overdenking:
De recente pausreis naar Irak gaat naar verwachting de geschiedenisboeken
in: drie uitspraken van Franciscus die nog lang zullen nazinderen.
"Terrorisme komt niet voort uit religie. Het gebruikt religie als excuus.
Religie kan nooit moord, terreur of onderdrukking vergoelijken."
Deze uitspraak raakt aan de kern van de polarisering en haat die de wereld
heden ten dage overspoelt. Ook in onze wereld. Het is een boodschap gericht
aan fanatici en terroristen, aan diegenen die in de koppeling tussen religie, en
dan vooral de islam, met het extremisme en terreur als iets onafwendbaar
zien. Dit is een boodschap die brandend actueel is, want de paus gaat hiermee
naar de kern van wat ook onze wereld verziekt en de mensen tegen elkaar
opzet, via het gedachtengoed van zowel terreurgroep IS als extreemrechts.
Dit zijn woorden bestemd voor Irak, Syrië, het Westen, tot in cyberspace.
"Ik ben een pelgrim voor de vrede. Er kan geen vrede zijn zonder vreedzaam
samenleven."
(…..) Het is een boodschap die het luidst weerklinkt in Irak, een land dat
decennia lang alle plagen van de oorlog gekend heeft. Van de repressie en de
massagraven onder dictator Saddam Hoessein, de invasie van de VS en het VK
in 2003, de terreuraanslagen, het sektarisch geweld en uiteindelijk ook de
oprichting van het zogenoemde kalifaat van terreurbeweging IS, de grootste
gruwel die we in lange tijd gekend hebben.
De keuze van alle plaatsen die Franciscus bezocht, versterken die boodschap:
Ur, de geboorteplaats van Abraham, belangrijk voor Joden, christenen en
moslims; Mosul, waar leider van terreurgroep IS Abu Bakr al-Baghdadi zijn
terreurimperium uitriep en ten slotte Najaf bij groot-ayatollah al-Sistani, de
geestelijke leider van de sjiitische moslims, de evenknie van de paus voor de

christenen. De essentie was steeds dezelfde; vrede, samenleven en
verdraagzaamheid.
"We moeten een plaats geven aan jonge mensen wier leven is getroffen
door de conflicten."
Dit lijkt misschien een onschuldige, ietwat ongewone boodschap die tussen
de plooien valt, maar ze snijdt diep in het weefsel van de samenlevingen in
het Midden-Oosten. Het is een boodschap die een hart onder de riem steekt,
meer zelfs, steun verleent aan de jongere generaties die al jaren protesteren
tegen de verstarring, corruptie en het machtsmisbruik van de heersende elite
en dictators. Zo was het de voorbije jaren in Irak, Libanon, en zowat overal in
de regio sinds de Arabische lente, nu exact tien jaar geleden, de wereld hier
op z’n grondvesten deed schudden. Het zijn woorden die reiken tot bij de
jongeren van het Tahrirplein van Egypte. De paus kan de machtsstructuren
niet aantasten, maar met zachte woorden wel duidelijk maken waar zijn hart
ligt. (Bron: https://www.vrt.be/)
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
- 20 maart 2021
: pater Luc
- 21 maart 2021
: pater Luc
- 27 maart 2021
: pater Simon
- 28 maart 2021
: pater Simon
- Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de
ROZENKRANS in de kapel.
- Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00
uur tot zondagmorgen 8.00 uur.
- Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet een van de pastors aan te spreken of te
bellen: 020-6191766
**De nieuwe aflevering van het magazine van ons Bisdom HaarlemAmsterdam ‘SamenKerk’ is uit. Exemplaren ervan liggen bij de ingang van de
kerk. Lees het, het is de moeite waard!

Uitnodiging kindernevendienst op Palmzondag 2021
Op zondag 21 maart 2021 zullen we met de kinderen tijdens de
kindernevendienst palmpaasstokken versieren.
Alle kinderen zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom in de
ontmoetingsruimte van de Pauluskerk. Wij zorgen voor de materialen die
nodig zijn voor een versierde palmpaasstok. De palmpaasstokken blijven bij
ons in de kerk tot Palmzondag op 28 maart. Dan kunnen de kinderen hun
eigen palmpaasstok aan de andere mensen van de parochie laten zien.
Hierna gaan we met de kindernevendienst terug naar de ontmoetingsruimte
om ons te verdiepen in de Goede Week en Pasen.
Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op
Youtube: Geloven in Nieuw-West - YouTube
Het eerste, tweede, derde en vierde 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
Mededeling voor de bezorgers van het Goede Nieuws
Het Goede Nieuws, ons parochieblad, ligt gereed om opgehaald te worden
door de bezorgers. Exemplaren liggen in de ontmoetingsruimte van de kerk.
U kunt ze ook doordeweeks komen ophalen. Alvast hartelijk dank aan alle
bezorgers!

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 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
a. Eline Duivelshof
Collecte+kaarsen+intenties (06-07 maart): 583,29 euro
Vastenactie (06-07 maart): 107,90 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

De online Stille Omgang (SO) 2021 voor de jongeren (16-35 jaar)
Houden van goede en kwade mensen, kun jij dat?
Dat is de titel van de workshop Corine van der Loos
n.a.v. een uitspraak van pater Frans van der Lugt die
tijdens zijn apostolaat in Syrië omkwam. In het
hoofdprogramma spreekt zijn medepater jezuïet
Jan Stuyt over het thema 'Luisteren?' naar het
voorbeeld van Frans. In een tweede keuzeworkshop
gaat Paul Graas in op de christen die wil leren
luisteren. Na het interactieve inhoudelijke SO
jongerenprogramma is er een geleide aanbidding
van het Allerheiligste met meditaties van kapelaan
Nars Beemster. Om 20:30 uur sluiten we aan bij de
algemene SO Mis vanuit de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.
Wat:
Online jongerenprogramma Stille Omgang
Wanneer: zaterdag 20 maart
Hoe laat: 17:00 uur: eigen rozenkrans gebedswandeling met intenties SO
19:00 uur: online jongerenprogramma
20:30 uur: livestream SO Mis
Wil je deelnemen? Dan moet je inschrijven via deze link:
http://jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/stille-omgang-luisteren-20maart/
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 3,14-21
Met welke blik kijkt God naar ons en naar deze wereld?
Johannes geeft ons een antwoord. Hij zegt: God is licht, en zijn Zoon straalt
dat licht uit. Wij daarentegen zijn omgeven door duisternis: we hebben over
alles en nog wat een mening, maar we zien niet goed. Als we nu in het licht
van God gaan staan, gebeurt er iets wonderlijks: we gaan niet alleen de
omgeving (anders) zien, we gaan op de eerste plaats onszelf zien zoals we zijn.
We komen te staan in de waarheid over onszelf. Dat veroorzaakt een schok:
we hadden ons leven voor onszelf op een rijtje, we hadden misschien al een
balans opgemaakt van de mooie en de minder mooie dingen in ons leven. En
dan, wanneer we in het licht van God komen te staan, blijkt alles anders te
zijn. Onze eigen oordelen en de welhaast eindeloze reeks van onze
vooroordelen vallen in duigen. Want God kijkt met liefde naar de mens en
naar de wereld. En zozeer heeft hij de wereld liefgehad, dat hij zijn Zoon ten
bate van ons heeft geschonken. We horen het vandaag zowel uit de mond van
Paulus als uit die van Johannes. Geloof ontstaat wanneer we geplaatst worden
in het licht en in de liefde die van God uitgaan. Dat zuivere licht en die liefde
vernieuwen ons. En daarna beginnen we ook te zien hoe dit licht onze daden
ontmaskert. Het is vreeswekkend en deugddoend tegelijk. Het is
vreeswekkend omdat we geplaatst worden in de waarheid – en dat kan heel
pijnlijk zijn! Het is deugddoend, omdat we ervaren dat God Liefde is.
(Jean BASTIAENS, Het woord is mens geworden. Commentaren bij de
zondagslezingen jaar A, B en C, Halewijn, Antwerpen, 2015)

***Gezegende Zondag***

