
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 17-23 april 2021 

Derde zondag van Pasen jaar B 
Hand. 3,13-15.17-19     1Joh. 2,1-5a    Luk. 24,35-48 

Ter overdenking:  

Beste broeders en zusters,  
 
In onze voortdurende catechese over het christelijk gebed beschouwen wij 
nu de Kerk zelf als een grote leerschool van het gebed. Onze ouders, die ons 
voor het eerst leerden bidden, hebben in ons een zaadje geplant dat rijpt door 
onze ervaring van het christelijk leven.  
 
Door het voorbeeld van andere gelovige mannen en vrouwen, door onze 
deelname aan het leven van onze parochies en vooral door de heilige liturgie, 
ontwikkelen wij niet alleen ons gebedsleven als individu, maar leren wij 
geleidelijk aan ook de rijkdom van het kerkelijk patrimonium van gebed en 
spiritualiteit waarderen. Vooral op moeilijke momenten in het leven worden 
wij ons bewust van het belang van het gebed voor de versterking van ons 
geloof en onze hoop. De geschiedenis toont het belang aan van 
gebedsgemeenschappen - kloosters en religieuze congregaties - voor de 
geestelijke vernieuwing van de Kerk en van de samenleving in haar geheel.  
 
Het gebed blijft de bron van het leven van de Kerk en de ware bron van haar 
kracht om te getuigen van de verrezen Heer. Daarom dringt Jezus erop aan 
dat zijn leerlingen onvermoeibaar en zonder ophouden bidden. Bidden en 
anderen leren bidden is dus essentieel voor de zending van de Kerk om het 
evangelie te verkondigen, Christus te dienen in onze broeders en zusters, en 
alle mensen te trekken tot de eenheid van zijn Rijk.  
(Bron: uit de audiëntie van paus Franciscus, 14 april 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  

- 24 april 2021  : pater Luc 
- 25 april 2021   : pater Luc 
- 01 mei 2021  : pater Andy 
- 02 mei 2021  : pater Andy 
- 08 mei 2021  : pater Simon  
- 09 mei 2021  : pater Simon  

 
 

De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- Reserveren is nodig, omdat slechts dertig 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. 
 
Vastenactie 2021 

Lieve parochianen, 
Bedankt voor jullie steun voor de Vastenactie 2021!  
Met jullie bijdragen en goedheid hebben we 978,62 euro opgehaald voor de 
projecten in Afrika. Ondanks de crisis: jullie hebben de behoeftige mensen 
niet vergeten. Dit is zeker een uiting van ons geloof en aandacht  voor anderen 
die meer nodig hebben dan wij hier in Europa. Nogmaals bedankt voor de 



steun. Onze dankbaarheid gaat ook uit naar de mensen van de 
Vastenactiegroep die hard gewerkt hebben om deze vastenactie bekend te 
maken en elke zondag mensen te motiveren om te doneren voor de 
projecten. God zegent jullie allen.  
 
Catechese voor tieners: Hoe word je een priester? 

Beste jongens, 
Aanstaande zondag 24 april is er weer een catechese voor jullie! Zoals we 
hebben afgesproken is het thema: Priester zijn of hoe wordt iemand een 
priester. Dit thema past goed bij aanstaande zondag, want dan is het  
Roepingenzondag. Pater Simon zal jullie een boeiend verhaal gaan vertellen 
over zijn avontuurlijke weg naar zijn priesterschap.  
 
Vergeten jullie niet om je mobiele telefoon mee te nemen, want we gaan 
ook digitaal spelen.  
 
Tot zondag! 
 
Intentie 

• Eline  Duivelshof 

• André Antonisse  

• Margaretha Elisabeth Koelmans/Geijsel (overleden op 16-03-2021) 

• Jan Verhoeven (was op donderdag jarig) 
 
Collecte+kaarsen+intenties (10-11 april): 243,20 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 (elke zondag wordt de viering 
van 10.00 uur live gestreamd)  
 
Het evangelie van Lukas 24,35-48 

 
In het paasevangelie van deze zondag krijgen wij weifelende mensen een 
hart onder de riem gestoken: de verschijning van Jezus aan de leerlingen 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


heeft niets te maken met het geloof in geesten of spoken. Integendeel. In 
feite hebben we hier een paralleltekst van de evangelielezing van de tweede 
(vorige) paaszondag.  
Maar er is een interessant vervolg bij Lucas. Want nadat Jezus een eind 
heeft gemaakt met de irrationele angsten voor geesten, komt Hij met een 
heel nuchtere opdracht op de proppen. Heel het leven van Jezus – vooral 
zijn lijden en sterven en zijn opstanding – staat uitgeschreven in de Thora, 
de Profeten en de Psalmen, kortom: in de Schriften. Daar zullen de 
leerlingen met hun hart en hun verstand kunnen zoeken naar de opdracht 
van de Messias zoals die in Jezus werkelijkheid geworden is.  
Maar enige hulp kunnen ze daarbij wel gebruiken. Het is (het geloof in) Jezus 
zelf die de geest van de leerlingen open maakt voor deze zoektocht. Wat 
zegt de Verrezene? Ga de Schriften maar lezen! Maak je maar vertrouwd 
met de Thora, de Profeten en het boek Wijsheid en je zult Mij tegenkomen.  
Na de dood en de opstanding van Jezus is het dit wat de eerste leerlingen 
inderdaad gedaan hebben. Zij zijn de Schriften met nieuwe ogen gaan lezen. 
In de eerste lezing van deze derde paaszondag krijgen we waarlijk een blik 
op deze leesarbeid. (Bron: Jean Bastiaens, Het Woord is mens geworden, 
Halewijn, Antwerpen, 2015) 
 
 
 

 
 

****Een Gezegende Zondag**** 


