
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 13-19 november 

33e zondag door het jaar B 
Dan. 12,1-3                    Hebr. 10,11-14.18                   Mc. 13,24-32 

 

TER OVERDENKING: "Sta op en getuig!" 

Door het nieuwe leven te omhelzen dat ons in het doopsel wordt geschonken, 
ontvangen wij ook een zending van de Heer: "Gij zult mijn getuige zijn!". Het 
is een missie, waaraan wij ons moeten wijden, die ons leven verandert. 
Vandaag richt Christus' uitnodiging aan Paulus zich tot ieder van jullie 
jongeren: Sta op! Je kunt niet op de grond blijven zitten, "medelijden met 
jezelf hebben"; er wacht een missie op je! Ook jij kunt getuige zijn van het 
werk dat Jezus in jou is begonnen te doen. Daarom, in de naam van Christus, 
zeg ik tot u: 
- Sta op en getuig van je ervaring van een blinde, die het licht heeft ontmoet, 
die de goedheid en schoonheid van God heeft gezien in jouzelf, in anderen en 
in de gemeenschap van de Kerk, die alle eenzaamheid overwint. 
- Sta op en getuig van de liefde en het respect die mogelijk zijn in menselijke 
relaties, in het gezinsleven, in het contact tussen ouders en kinderen, tussen 
jong en oud. 
- Sta op en verdedig sociale rechtvaardigheid, waarheid en gerechtigheid, 
mensenrechten, de vervolgden, de armen en kwetsbaren, zij die geen stem 
hebben in de samenleving, immigranten. 
- Sta op en getuig van een nieuwe kijk op de schepping die je met 
verwondering doet kijken, die de Aarde als ons gemeenschappelijk huis 
erkent en die je de moed geeft om de integrale ecologie te verdedigen. 
- Sta op en getuig dat mislukte levens weer kunnen worden opgebouwd, dat 
mensen die al geestelijk dood zijn, kunnen herrijzen, dat tot slavernij 
gebrachte mensen weer vrij kunnen worden, dat harten die onder droefheid 
gebukt gaan door verdriet, weer hoop kunnen vinden. 



- Sta op en getuig vreugdevol dat Christus leeft! Verspreid zijn boodschap van 
liefde en verlossing onder je medeleerlingen, op school, op de universiteit en 
beroepsopleiding, op het werk, in de digitale wereld, overal. 
 
BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER, PAUS FRANCISCUS VOOR DE 36STE 
WERELDJONGERENDAG, 21 november 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  

- 20 november   : pater Luc 
- 21 november   : pater Luc 
- 27 november   : pater Luc 
- 28 november               : pater Luc 
-   

AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN 2 NOVEMBER 

Op 2 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt.  
De nieuwe (oude) basisregels zijn: 
- Blijf thuis en laat je testen bij klachten door de GGD, ook als je al gevaccineerd 
bent. 
- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij al 
gevaccineerd zijn. 
- 1,5 m Is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
- Schud geen handen. 
- Was vaak en goed je handen. 
- Hoest en nies in je elleboog. 
- Zorg voor voldoende ventilatie in binnenruimtes. 
Wat betekent dit voor de kerkgang? 
- We verzoeken iedereen onderling weer 1,5 m afstand te houden.  
- Bij het in- en uitgaan van de kerk verzoeken wij u weer een mondkapje te 
dragen, omdat daarbij het afstand houden lastig is. 
- We vragen u veiligheidshalve ook om heel zacht mee te zingen met de 
voorgangers en het koor. 
- Helaas betekent dit ook dat we in de Pauluskerk voorlopig geen koffie meer 
drinken na de viering. 



Zodra er meer informatie bekend is van de Nederlandse bisschoppen, zullen wij 
u hiervan op de hoogte brengen. 
 
MEDEDELINGEN 

- 17 november KBO, vanaf 12.00-16.00 uur  
- 18 november MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 19 november koorrepetitie, vanaf 14.00-16.00 uur 
 
OPROEP AAN DE BEZORGERS VAN HET PAROCHIEBLAD: Beste parochianen, 

Zoals een ieder heeft gemerkt is de bezorging van Het Goede Nieuws deze keer 
niet geheel vlekkeloos verlopen. Iedereen heeft zijn best gedaan, maar een groot 
knelpunt hierbij was en is nog steeds dat wij geen volledig overzicht hebben van 
wie welke wijk bezorgt. Voor wie dat nog niet gedaan heeft: wilt u contact 
opnemen met het secretariaat en aangeven welke wijk u bezorgt en hierbij uw 
telefoonnummer vermelden. Kent u iemand die bezorger is en waarvan u 
vermoedt dat wij dat nog niet weten, neem dan ook contact met ons op. U kunt 
ons mailen via: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl Of ons bellen op 
dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur op 
telefoonnummer 020-6191777. Alvast bedankt voor uw hulp!  
 
INTENTIES:  

- Edward Adove (RIP) 
 

COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (06-07 november): 345.25 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  
 
MARCUS 13,24-32 

“In de evangelielezing is het de ‘Mensenzoon’ die licht brengt in de duisternis. 
Het beeld van ‘de Mensenzoon die komt met de wolken des hemels’ is 
ontleend aan een andere tekst van Daniël (zie volgende zondag). Maar in het 
Marcusevangelie is Jezus die Mensenzoon. Hij komt “met grote macht en 
heerlijkheid”, maar die macht is van een heel andere aard dan de macht van 
de heersers der aarde, ‘die met ijzeren vuist regeren en misbruik maken van 
hun macht (Mc 10,42). Het woord ‘mensenzoon ’ verwijst immers ook naar 
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zwakheid en kwetsbaarheid. Jezus gebruikte het elders altijd in verband met 
zijn lijden (Mc 8,31; 9,31;10,33). Hier wordt dus de overtuiging uitgesproken 
dat alleen de weg van dienstbaarheid tot het uiterste die Jezus is gegaan, 
echte toekomst biedt en redding voor allen betekent. Het valt op dat Jezus 
in de evangelielezing op twee manieren over ‘tekenen’ spreekt. Aan de ene 
kant zijn er de ‘tekenen aan zon, maan en sterren’ uit het apocalyptische 
beeldenarsenaal. Die tekenen zijn chaotisch en angstaanjagend. Aan de 
andere kant is er het lieflijke, vertrouwenwekkende beeld van de vijgenboom, 
waarin we de parabeltaal van Jezus herkennen. Wanneer twijgen van de 
vijgenboom al zacht worden en beginnen uit te botten, weten we dat de zomer 
in aantocht is. Dat woord van Jezus is een uitnodiging om de tekenen van de 
tijd te verstaan. Zoals je aan de uitbottende twijgen van de vijgenboom kunt 
zien dat de zomer in aantocht is, zo kan je ook ‘het einde’ zien aankomen. Het 
valt op dat Jezus geen herfstbeeld gebruikt om de ondergang van de wereld 
te veraanschouwelijken, maar een lentebeeld. Het is een boodschap van hoop 
en vertrouwen: het wordt eindelijk zomer, aan de ‘winter’ van ons uitzien naar 
menselijkheid komt een einde. 
De woorddienst van deze zondag vertolkt de overtuiging dat God de mensen 
die voor de goede zaak te lijden hebben, nooit zal laten vallen. We krijgen een 
boodschap van hoop en bemoediging en we worden uitgenodigd om ook in de 
moeilijkste omstandigheden te blijven volharden in het goede. Om het met 
een liedtekst van Huub Oosterhuis te zeggen: ‘Van U is de toekomst, kome wat 
komt, licht dat niet dooft, liefde die blijft!’ (Paul Kevers, Drieëndertigste 
zondag door het jaar. Van U is de toekomst in: De Bijbel lezen in woord en 
daad, B-Jaar) 
 
 

****Een gezegende zondag**** 


