HET VIERTJE
Informatie over de week van 17-23 juli 2021
e

16 zondag door het jaar B
Jer. 23,1-6

Ef. 2,13-18

Mc. 6,30-34

Ter overdenking: Paus vraagt meer solidariteit met ouderen!
Op zondag 25 juli 2021 wordt op initiatief van paus Franciscus de eerste
Werelddag van de Grootouders en de Ouderen gehouden.
Naar aanleiding van de Werelddag van Grootouders en Ouderen, die in
januari door paus Franciscus werd afgekondigd en op 25 juli voor het eerst
wereldwijd wordt gehouden, daagt de paus in een videoboodschap
grootouders en senioren uit om hun roeping te realiseren onze wortels te
behouden, hun geloof met de jeugd te delen en voor hun (klein)kinderen te
zorgen. De verkondiging gaat nooit met pensioen. Het thema van de
Werelddag luidt: ‘Ik ben met jullie alle dagen’, de slotwoorden van het
Mattheüsevangelie (Mt 28, 20). Met zijn initiatief wil de paus de
verbondenheid van de katholieke Kerk met de oudere mensen tot uitdrukking
brengen. Hij nodigt iedereen uit om op deze dag persoonlijk of virtueel tijd te
nemen voor grootouders en ouderen. “Mogen alle grootouders, iedere
oudere - vooral diegenen onder ons die erg eenzaam zijn - het bezoek krijgen
van een engel!”, aldus paus Franciscus. De paus, die met een knipoog eraan
herinnert dat hij pas op late leeftijd werd geroepen om paus te worden,
vraagt oudere mensen nadrukkelijk om een rol te spelen in de heropbouw
van de wereld na de coronapandemie. Vooral onze senioren kunnen met hun
ervaring ervoor zorgen dat wij beter, in plaats van slechter uit deze crisis
komen. Zij kunnen de mensheid naar een betere toekomst leiden, met minder
egoïsme en conflict. Tegelijkertijd moedigt hij ouderen aan om altijd open te
staan voor verandering. Paus Franciscus roept op tot solidariteit met
ouderen, en vooral met diegenen die zich alleen en vereenzaamd voelen. Dat
kan door hen te helpen, hen gezelschap te houden, door even te telefoneren

en door hen duidelijk te maken dat zij belangrijk en nuttig zijn. Vooral in deze
barre coronatijden mogen ouderen niet aan de kant geschoven
worden. Deze week werd bij de voorstelling van de video en de pauselijke
boodschap ook aangekondigd dat het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en
het Leven een brochure met ideeën en pastorale richtlijnen heeft uitgewerkt,
die via de website van het dicasterie ter beschikking worden gesteld.
Kardinaal Kevin Farrell deed op de persvoorstelling nog een warme oproep
om deze dag - na maanden waarin bijna elk contact van onze bejaarden door
de coronapandemie onmogelijk werd gemaakt – met des te meer
enthousiasme samen met onze dierbare ouderen door te brengen en met hen
te vieren. Wij hebben hen echt nodig. Na een jaar van ontbering moeten jong
en oud samen feest vieren. Na de dramatische maanden vanwege de
pandemie is nu de tijd aangebroken om een nieuw hoofdstuk te beginnen.
(bron:www.kerknet.be)
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 juli 2021
: pater Simon
- 25 juli 2021
: pater Simon
- 31 juli 2021
: pater Luc
- 01 augustus
: pater Luc
De coronamaatregelen en de versoepeling
- Anderhalve meter (1 ½) afstand bewaren blijft voorlopig de basisregel voor
alle kerkgangers.
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
- Aanmelden voor de viering bij de deur is volstaat.
- Na drie weken zijn alle gegevens vernietigd
- Alleen voorganger en cantor zingen.
- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd
gewend zijn.

Mededelingen
- 23 juli koor repetitie, van 14.00-16.00 uur;
- De misvering op 25 juli wordt door ons koor opgeluisterd;
- 25 juli is er ook een Catechese voor de tieners na de viering;
- Pastor Andy Jebarus zal vanaf dit weekend wegens zijn gezondheidsklachten
voor twee maanden afwezig zijn. Hij is tijdelijk niet bereikbaar, noch via email noch via zijn telefoon. Pater Luc en pater Simon zullen hem tijdelijk
vervangen. Bedankt voor uw begrip.
Intenties
- Hiltje Cornelia Bongers – Koopmans (RIP)
- Christina Geertruida Janssen-Springintveld (RIP)
- Hendrika Kerkhof-Heuft (RIP)
- Wilda Salcedo (RIP)
- Mirna van Hoop (RIP)
- Olga Pietersz (RIP)
- Coen en Eline Duivelshof (RIP)
- Melouska Isidora (verjaardag)
Collecte+kaarsen+intenties (03-04 en 10-11 juli):
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 Marcus 6,30-34
Vier zondagen achter elkaar wordt het optreden van Jezus belicht vanuit een
van de grote profeten van Israël. Gaandeweg ontdekken we enkele
belangrijke kenmerken van de waarachtige profeet. Na Ezechiël en Amos, de
twee vorige zondagen, horen we vandaag Jeremia. ‘Wee de herders door wie
de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen – Godsspraak van de
Heer’, aldus de profeet in de eerste lezing. Met deze herders bedoelt Jeremia
de koningen van Jeruzalem; in de verzen die voorafgaan heeft hij er drie
vernoemd. In de evangelielezing herkennen we in Jezus de ware profeet die
tot in het diepst van zijn wezen aangegrepen wordt door de nood van de

zwaksten: ‘Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder
herder’. In aansluiting bij de eerste lezing vertolken deze woorden ook de
kritiek van profeet Jezus op de leiders van het ogenblik, die het volk niet
werkelijk weiden. Voor Marcus is Jezus de ware, toegewijde herder uit het
geslacht van David, waar de profeet Jeremia al naar uitkeek. In en door hem
ziet God om naar zijn volk. Jezus, een echte herder, riep zijn leerlingen en zijn
apostelen bijeen naar een eenzame plaats om ‘alleen te zijn’.
Bij Marcus komt dit ‘alleen zijn’ meerdere malen voor. Want elke keer dat er
een grote openbaring zal volgen, worden de leerlingen afzonderlijk genomen.
Het is een venster dat opengezet wordt, waardoor we een blik kunnen
werpen op de uiteindelijke betekenis van Jezus van Nazareth. Het licht dat
door dat open venster op Jezus valt, heeft hetzelfde effect als het
pinksterfeest. Het is het licht dat van een gewoon feit eerst een mirakel maakt
en ten slotte de tekenwaarde van dat gebeuren klaar en duidelijk voor ogen
stelt. De tweede gedachte van deze bezinning is dat de leerlingen en Jezus
medelijden hebben met de menigte omdat ze als schapen zonder herder
waren. In de ogen van de evangelist schijnt de menigte iets te missen dat de
leerlingen of Jezus hun geven kunnen. Door er een tekst, of liever een beeld
uit het O.T. bij te plaatsen, drukt Marcus precies uit waarover het gaat: een
kudde zonder herder. Het gaat dus niet louter om honger naar brood, voedsel
voor lege magen. Het is een zeer concrete verwijzing naar het 24e hoofdstuk
van Ezechiël. Enkele gedachten uit Ezechiël 24 kort op een rijtje:
- De leiders van Israël gebruiken hun zending verkeerd;
- Ze drinken de melk van de schapen en van de wol maken ze hun klederen;
- Ten slotte slachten ze het schaap om hun eigen honger te stillen;
- Het zwakke dier verzorgen ze niet, naar het zieke zien ze niet om, en het
gewonde laten ze aan zijn lot over;
- Het verdwaalde brengen ze niet terug, het vermiste zoeken ze niet op en het
gezonde beulen ze dan nog af;
- Zo gaat de hele kudde teloor;
- In de grond zorgen ze voor zichzelf en de schapen gebruiken ze enkele voor
hun profijt.
****Een gezegende zondag****

