
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 18-24 december 

4e zondag van de advent, jaar C 
Micha. 5,1-4a                  Hebreeën 10,5-10                 Lucas 1,39-45 

TER OVERDENKING: Paus pleit voor volledige ontwapening 

Paus Franciscus schrijft dat de beslissingen van vandaag om uit de crisis te 
komen het lot van de komende generaties bepalen. 
In een boodschap aan de deelnemers van het vierde Forum over de Vrede van 
11 tot 13 november in Parijs, schrijft paus Franciscus dat vrede niet kan 
worden bereikt zonder een concreet en collectief engagement ten gunste van 
integrale ontwapening. De toename van de militaire uitgaven, 
gerechtvaardigd door het idee van afschrikking, gebaseerd op het evenwicht 
van bewapening, heeft al geleid tot humanitaire tragedies. Wij mogen 
daarom de kans niet verspillen om beter uit de coronacrisis te komen, om 
onze wereld te verbeteren en de wonden van de menselijke wereldfamilie 
diepgaand te helen. Die menselijke familie, schrijft de paus, moet deze 
historische fase aangrijpen als een concrete kans tot bekering, transformatie, 
heroverweging van onze levensstijl en onze economische en sociale 
systemen. Dat vereist dat wij samenwerken om beter uit de crisis te komen 
dan voorheen. De wereldwijde militaire uitgaven, stelt de paus vast, hebben 
het niveau overschreden dat werd opgetekend aan het einde van de Koude 
Oorlog en ze nemen elk jaar stelselmatig toe. Daarom is een concreet 
collectief engagement voor integrale ontwapening de eerste en dringendste 
kwestie waarop we bij onze vredesbevorderende samenwerking onze 
aandacht moeten richten. (…) Laten we deze kans niet verspillen om onze 
wereld te verbeteren, om resoluut rechtvaardiger manieren aan te nemen 
om vooruitgang te boeken en vrede op te bouwen. (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 (DEZE VIERING  IS TIJDELIJK GESCHORST) 
- Zondag om 10.00 uur 

VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 26 december   : pater Simon (het volwassenenkoor zingt) 
- 02 januari 2021 : pater Luc    

KERSTVIERINGEN en OUD-NIEUWJAARSVIERINGEN  

- 24 december  : pater Luc (online viering) om 19.00 uur  
- 25 december    : pater Andy (het kinderkoor zingt) om 10.00 uur 
- 31 december   : pater Luc (online viering) om 19.00 uur 
- 01 januari 2021 : pater Simon, om 10.00 uur 

GEEN DIENSTEN MEER NA 17.00 UUR, OOK MET KERST! 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor 
de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk 
worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook 
voor Kerstmis. 
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke 
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten 
zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of 
parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel 
digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag 
worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat 
het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren 
voor de vieringen van het komend weekend. 
Anderhalve meter 
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een 
wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar 
meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op 
anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren 
ingevoerd. De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij 
verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden 
op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de 
eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd 
(zacht meezingen is geoorloofd). 



Toeleven naar Kerstmis 
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar 
Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar 
worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van 
aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er 
met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen 
vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook 
in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten. Het besluit om met 
Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de 
bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van 
besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van 
mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. 
Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te 
realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit 
besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit 
dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al 
gestart zijn. 
Incasseringsvermogen 
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw 
om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo 
goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen 
spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich 
daarvoor onvermoeibaar inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd, een 
periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld 
is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie 
met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte 
voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit 
jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van 
Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is. 
MEDEDELINGEN 

- 22 december KBO, vanaf 12.00-16.00 uur  
- 23 december MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 24 december koorrepetitie, vanaf 14.00-16.00 uur 
- PCI spreekuur: Kent u mensen in financiële nood, maak dan gebruik van 
het spreekuur van de PCI! De PCI houdt dit jaar nog spreekuur op 24 
december van 9.30 tot 12.00 uur in de pastorie, Pieter Calandlaan 196. Ook 
kunt u uw vragen doorgeven aan het secretariaat: T. 020-6291766 of E. 



secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl. Uw vraag wordt geheel 
vertrouwelijk doorgezonden aan de PCI. 
INTENTIES  

- Ferry Müller 
- Pater Jan Mul 
- Polly Captein 
- voor de ernstige zieken  
- Rinus Kiers 
- Loes Mulder 
COLLECTE 196,40+KAARSEN 82,44 +INTENTIES 0 (12 dec): 278,84 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  
 
Bezinning rond het evangelie van Lucas: 1,39-45                                           

“Het verhaal over de ontmoeting van Maria en Elisabeth is kort. Eigenlijk 

vertelt Lucas alleen de begroeting, en daar is het hem ook om te doen. De 

oudste, Elisabeth, uit een familie van Jeruzalemse priesters, erkent in het 

meisje Maria haar meerdere. Vervuld van de heilige Geest noemt zij haar de 

gezegende onder de vrouwen, de moeder van haar Heer, de gelovige in wie 

Gods woord tot vervulling zal komen. Een ontmoeting is vaak bevrijdend. Dat 

wordt al gesuggereerd door de etymologie van het woord: ont-moeten. Door 

een echte ontmoeting wordt het beste in een mens wakker geroepen en 

worden onvermoede krachten vrijgemaakt. In zo’n een ontmoeting tussen 

mensen kan plots iets van Gods licht doorbreken in onze wereld. Dat gebeurt 

ook in het verhaal van Lucas. Elisabeth ziet in Maria God aan het werk. Zij 

bevestigt Maria in haar roeping en sterkt haar vertrouwen. De twee vrouwen 

openen hun hart voor elkaar en begroeten in elkaar het geschenk van God. 

Wat er met hen gebeurt, duidt Lucas als ‘de vervulling van de heilige Geest’. 

Uit hen wordt een nieuwe toekomst geboren.” (Paul Kevers) 

****Een gezegende zondag**** 
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