
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 
 

Informatie over de week van 16-22 oktober 

29e zondag door het jaar B 
Jes. 53,10-11               Hebr. 4,14-16                   Mc. 10,35-45 

 
TER OVERDENKING:  

Een groep van vijftig mensen woonde een seminarie bij. Plots stopte de 
spreker met zijn betoog, gaf iedereen een ballon en nodigde uit om met een 
marker hun naam op de ballon te noteren. Daarop werden alle ballonnen 
opgehaald en in een andere kamer gebracht. 
De spreker vroeg de deelnemers om deze kamer binnen te gaan en de 
ballon, met zijn of haar naam erop, in minder dan vijf minuten te vinden. 
Allen haasten zich de kamer in en zochten verwoed naar hun ballon. Ze 
duwden, vertrapten en verdrongen zich in totale wanorde. Na vijf minuten 
of meer slaagde niemand erin zijn eigen ballon te vinden. Hierop zei de 
spreker: "Neemt nu allen een willekeurige ballon en geef hem aan de 
persoon van wie de naam erop staat." Binnen enkele minuten kreeg 
iedereen zijn ballon. 
De spreker besloot toen: "Wat we zojuist deden is precies wat er gebeurt in 
ons leven. Iedereen is wanhopig op zoek naar zijn persoonlijk geluk zonder 
te weten waar het is. Ons geluk huist in het geluk van de anderen, daarom 
vind je je eigen geluk pas als je anderen helpt hun geluk te vinden. 
Dat is het levensdoel van ons, mensen. Slaag je erin een glimlach op het 
gelaat van een ander te toveren dan zal je op jouw beurt glimlachen.”(bron: 
onbekend) 
  
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  

- 23 oktober   : pater Luc 
- 24 oktober   : pater Luc 
- 30 oktober   : pater Simon  
- 31 oktober   : pater Simon  

 
GOED NIEUWS! Anderhalve meter regel komt te vervallen 

Naar de aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 14 september 
2021 hebben de Nederlandse bisschoppen de versoepelingen in de katholieke 
kerken aangepast. Vanaf het weekend van 25 september:  

✓ Mogen we weer zingen tijdens de heilige Mis zoals we  gewoon waren 
voor de coronatijd.  

✓ Anderhalve meter regel komt te vervallen.  
✓ De heilige Communie mag weer op de hand gegeven worden.   
✓ Na de viering mogen we weer koffie drinken.  

Overige regels in verband met corona die per 25 september 2021 blijven 
gelden: 
• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de 
ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende 
ventilatie van binnenruimtes. 
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, 
ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de 
vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehandhaafd. 
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen 
worden voor een biecht in een goed geventileerde ruimte. 
• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog 
gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. 
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute 
plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling 
ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven 
van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een 
bankoverschrijving of een gift-app. 



• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die 
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale 
overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een 
openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact 
met hun plaatselijke overheid op te nemen. 
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) 
overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen 
volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid 
t.a.v. openbaar vervoer. (bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) 
 
MEDEDELINGEN 

- 20 oktober KBO, vanaf 12.00-16.00 uur 
- 21 oktober MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 22 oktober koorrepetitie , vanaf 14.00-16.00 uur 
- In deze oktobermaand wordt elke zaterdag de Rozenkrans gebeden, om 
16.00 uur. Wij bidden trouwens elke dag de Rozenkrans na de misviering van 
11.00 uur. 
- Het Goede Nieuws, het parochieblad is uit. Alle bezorgers worden 
vriendelijk verzocht om de exemplaren voor hun wijk op te komen halen. Ze 
liggen gereed in de ontmoetingszaal van de pastorie. Alvast bedankt! 
- Achteraan in de kerk ligt een tekst voor de werving van nieuwe 
bestuursleden. 
- Het koor van onze parochie heeft versterking nodig. Wil je meezingen in 
het koor? Laat het ons weten. 
 
INTENTIES:  

- Eddy Dutrieux (RIP) 
- Marie Cent Berendse (RIP) 
- Irene Pieter (RIP) 
- Domingo Pieter (RIP) 
- Uilmo Pieter (RIP) 
- Ramsley Pieter (RIP) 
- uit dankbaar bij gelegenheid van een vijftig jarig huwelijk 
- voor een ernstig zieke, Hoes Molder  
 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (02-03 oktober): 323,30 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 10,35-45 

Het evangelie vertelt ons vandaag hoe de apostelbroers Jakobus en Johannes 
bij Jezus op sollicitatiegesprek gaan. Ze dingen naar een hoge post in het 
toekomstige Godsrijk. Eerste minister misschien? Of staatssecretaris? 
Burgemeester of wethouder? Jezus antwoordt met een wedervraag: ‘Kunnen 
jullie wel de beker drinken die Ik moet drinken? In bijbeltaal is ‘de beker 
drinken’ het lot aanvaarden dat je boven het hoofd hangt. Die beker kan zoet 
zijn of bitter, verkwikkend of dodelijk. Kunnen ze die drinken? En kunnen zij het 
doopsel ondergaan dat Hijzelf moet ondergaan? Gedoopt worden is in het 
dodende water: durven ondergaan, naar levensadem happen en gered worden 
tot een nieuw leven. Kunnen ze dat? Jakobus en Johannes hebben niet door dat 
de Meester over zijn nakende dood spreekt. Ze denken nog altijd in termen van 
een aards koninkrijk dat Jezus glansrijk zou herstellen. En waarin zij een 
voorname rol zullen toebedeeld krijgen. Ze snappen de woorden van Jezus niet. 
Ze willen carrière maken en zien over het hoofd dat Jezus nooit eigenmachtig 
handelt. Altijd is het Hem om God te doen en Hijzelf is dienaar, geen baas. Dus 
is het sollicitatiegesprek van de twee volledig naast de kwestie. De tien andere 
apostelen zijn boos op de sollicitanten. Maar Jezus roept de twaalf bij zich en 
onderwijst: ‘Wie onder u groot wil zijn, moet dienaar zijn. En wie de eerste wil 
zijn moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om 
gediend te worden maar om te dienen.’ Met die woorden moeten zij en ook wij 
het stellen. Laat ons maar toegeven dat we dat dienen niet altijd waarmaken, 
dat we dat christelijk ideaal nooit halen. We leven in een maatschappij die het 
op macht gemunt heeft, op winnen; een maatschappij die mensen motiveert 
om de grootste, de eerste, de hoogste op de ladder te zijn. En we hoeven echt 
niet naar de ander te kijken want diep in ons hart zijn we er allemaal mee 
besmet. De laatste durven zijn in plaats van de eerste, de minste in plaats van 
de belangrijkste, het is niet vanzelfsprekend. Alhoewel, zijn moeders in het 
gezin niet de vanzelfsprekend dienende? Worden vaders niet altijd weer 
opgeroepen om dit of dat klusje op te knappen voor kinderen en kleinkinderen? 
Bellen goede buren niet bij elkaar aan in kleine of grote nood? 

                                                                                                            Agnes Lameire 
****Een gezegende zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

