
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 15-21 mei 2021 

Zevende zondag van Pasen jaar B 
Hand. 1,15-17,20a.20c-26    1Joh. 4,11-16    Joh. 17,11b-19 

 
Ter overdenking: De strijd van het gebed 

Beste broeders en zusters: In onze voortgaande catechese over het christelijk 
gebed, staan we nu stil bij het traditionele thema van de ‘geestelijke strijd’. 
De grote geestelijke meesters erkennen dat bidden niet altijd gemakkelijk is, 
want onze menselijke natuur wordt vaak afgeleid of verleid door schijnbaar 
belangrijkere prioriteiten. De Catechismus leert dat het gebed, hoewel een 
vrije en onverdiende gave van Gods genade, kan worden beïnvloed door onze 
menselijke ervaringen van ontmoediging, droefheid of teleurstelling (vgl. nr. 
2728). Vele heiligen hebben inderdaad lange perioden van geestelijke 
droogte en zelfs duisternis gekend. Zij leren ons dat het enige antwoord op 
deze bekoringen een grotere volharding is. De heilige Ignatius van Loyola 
gebruikt militaire beeldspraak om het belang te benadrukken van discipline 
bij onze inspanningen om te dienen onder de banier van Christus. De heilige 
Antonius leerde van zijn zware geestelijke gevechten in de woestijn dat, 
hoewel God soms afwezig lijkt in deze strijd, Hij altijd aan onze zijde blijft. 
Mogen wij er in onze dagelijkse inspanningen om te volharden in het gebed 
oertrouwen dat onze eigen geestelijke strijd, net als die van Jakob en de engel 
(vgl. Gen. 28, 16), vrucht zal dragen in een diepere en meer volwassen relatie 
met de Heer. (Paus Franciscus in zijn recente algemene audiëntie) 
 
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  

- 22 mei 2021  : pater Luc 
- 23 mei 2021   : pater Luc 
- 29 mei 2021  : pater Simon  
- 30 mei 2021  : pater Simon  

 
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 10% van het aantal 
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 50 

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. 
 
Meimaand is een Mariamaand 

Mei is voor ons katholieken de maand van Maria. De Romeinen noemden de 
meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië 
het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. 
 
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het 
leven van Maria wordt gevierd, heeft de Kerk ook twee maanden aan de 
Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de 
Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude 
oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet. 
 
Sinds oktober 2020 zijn we begonnen met het dagelijks bidden van de 
Rozenkrans in de kapel. Na de Mis van 11.00 uur wordt de Rozenkrans 
gebeden. Wil je een bijzondere genade en bescherming op voorspraak van 
Maria verkrijgen, kom dan van maandag tot en met vrijdag meebidden. 



Intentie  

• André Antonisse  

• Ernest Iwan Sy-A-Foek  
 
Collecte+kaarsen+intenties (08-09 en 13 mei): 376,85 euro  

 
**SAMENKERK is het magazine van ons bisdom. Nieuwe afleveringen ervan 
liggen klaar op de tafel achter in de kerk. Veel leesplezier toegewenst! 
 
**De viering van  zondag 23 mei wordt door het Kinderkoor gezongen.  
 
**Beste jongeren, aanstaande zondag 23 mei wordt er een Catechese 
bijeenkomst voor jullie georganiseerd. Deze keer gaan we iets leren over 
Heilige Johannes Bosco (Don Bosco), de vriend van de jongeren. Niet 
vergeten je smartphone mee te brengen. Tot zondag! 
 
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)  
 
Bezinning over het evangelie van Johannes 17,11b-19 

Samen sta je sterk, zegt de volkswijsheid. Of het nu gaat om samenwerking 
tussen bedrijven, ziekenhuizen, landen, of om de wereld in het groot of de 
kleine huisgemeenschap van een gezin: samen kun je wat – alleen sta je zwak. 
Als Jezus vandaag bidt dat zijn geliefden mogen zijn, dan bidt Hij ook dat zij 
één mogen zijn in de liefde. Eén,  zoals de Vader en de Zoon dat zijn. Want 
Gods kracht is de éne onderlinge liefde die ze in alles op elkaar afgestemd laat 
zijn. samen staan we sterk, als gelovige mensen. God zendt de Pinkstergeest 
waar we om bidden, en dat is ook een opdracht: wees niet gelovige in je 
eentje, denk niet dat jij als enige de Kerk uitmaakt, maar denk aan de eenheid 
met allen. Alleen dan blijf je beschermd tegen alles wat je kan belemmeren 
om te leven als kind van God en broeder of zuster van Jezus. ‘Samen staan we 
sterk’ is helaas niet altijd wat de Kerk van onze dagen bindt. Nog nooit hebben 
mensen zo gemakkelijk gezegd en beleefd dat ze “zelf wel uitmaken hoe ze 
geloven.” Natuurlijk, geloven is een persoonlijke levenskeuze. Maar geloven 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


is nooit alleen van en voor jou. Geloven is altijd een gave die je aangereikt 
krijgt, of het nu gaat over de boodschap van Jezus Christus of de samenhang 
eromheen. De individualisering van godsdienst en maatschappij, raakt Kerk 
en samenleving. Juist in de tijd van coronacrisis voelen we wat de kracht is 
van saamhorigheid, maar ook de pijn van eenzaamheid. Samen staan we 
sterk, en vandaar de opdracht en het gebed van Jezus om in eenheid van 
geloof bewaard te blijven. Om samen Kerk te willen zijn. om ons als 
individuele mensen in te voegen in een groter geheel. Om dat breder te zien 
dan het gezin, de wijk, de parochie, dorp of stad, breder dan het bisdom of 
Nederland. Individuele gelovigen zijn allang wereldburgers geworden als het 
gaat over economie en communicatie. De kracht van onze katholieke kerk is 
juist dat ze de bede van Jezus zo serieus neemt en echt wereldkerk wil zijn: 
een eenheid van alle gedoopte mensen, waar ook ter wereld. Wat al die 
mensen bindt, is Christus en de bereidheid om over de eigen grenzen heen te 
stappen en samen Kerk te vormen. Samen staan we sterk, in Christus, in de 
éne Kerk. Een gemeenschap waarin de gelovige zich bewaard mag weten in 
Jezus’ naam. (bron: Bezinning op het woord, mei 2021) 

 
 
 
 
 
 

****Een gezegende zondag**** 


