
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 19-25 juni 2021 

12e zondag door het jaar B 
Job 38,1.8-11       2 Kor. 5,14-17     Mc. 4,35-41 

 
Ter overdenking: Solidariteit en de deugd van het geloof 

Beste broeders en zusters, in onze voortdurende bezinning op de huidige 
pandemie hebben we gezien hoe nauw we met elkaar verbonden zijn, 
afhankelijk van elkaar juist omdat we door God geschapen zijn en een 
gemeenschappelijk huis delen. We kunnen alleen sterker uit de huidige crisis 
komen als we dat samen doen. De sociale leer van de Kerk spreekt dus van de 
noodzaak van de deugd van de solidariteit. Authentieke solidariteit is niet 
alleen het bieden van hulp aan anderen; het is een kwestie van 
rechtvaardigheid; het vereist een radicale verandering in ons denken die kijkt 
naar het welzijn van de gemeenschap, het recht op leven voor allen verdedigt, 
en een rechtvaardige verdeling van de goederen van de aarde bevordert. Het 
Bijbelse verhaal van de toren van Babel laat zien wat er gebeurt als een 
samenleving haar eigen weg naar de hemel probeert te bouwen, God in de 
steek laat, de solidariteit met de meest kwetsbaren uit het oog verliest, en 
dingen belangrijker vindt dan relaties. Dit destructieve ‘syndroom van Babel’ 
wordt tegengegaan door de gebeurtenis van Pinksteren, waar de gave van de 
Heilige Geest een harmonieuze eenheid in verscheidenheid schept voor de 
ware opbouw van de samenleving. Moge de Geest ons de wijsheid en 
creativiteit schenken om die vormen van solidariteit te vinden die nodig zijn 
in onze wereld na de communistische periode, voor de genezing van 
intermenselijke en sociale kwalen, en de groei van de menselijke familie in 
broederschap, gerechtigheid en vrede. 
(bron: uit de audiëntie van Paus Franciscus, 16 juni 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  

- 26 juni 2021  : pater Simon 
- 27 juni 2021  : pater Simon  
- 03 juli 2021  : pater Andy 
- 04 juli 2021   : pater Andy 
- 10 juli 2021  : pater Simon  
- 11 juli 2021  : pater Simon  
- 17 juli 2021  : pater Luc 
- 18 juli 2021  : pater Luc 

 
De coronamaatregelen 

- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 15% van het aantal 
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 90 

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. 
 
Catechese voor de tieners: Maria 

Beste Jongeren, 
Zondag 27 juni is er alweer een catechese voor jullie voorzien. Zoals wij 
afgesproken hebben is het thema ‘Maria’. Wil je meer weten over Maria, dan 
moet je de aanstaande catechese niet overslaan. Na de misviering zullen wij 



elkaar treffen in de vergaderzaal van de kerk. Vergeet niet je mobiele telefoon 
mee te brengen. Tot de volgende zondag.  
 
Felicitaties voor de eerste communicanten  

Lieve Asiya, Fabian en Mahnud! 
Van harte gefeliciteerd met jullie eerste communie. De kerkgemeenschap is 
trots op jullie. Wij zullen bidden dat jullie in geloof mag verder groeien in het 
dagelijks leven. Moge Gods genade met jullie zijn en met jullie gezinnen. De 
kerkgemeenschap is ook dankbaar voor de ouders van de kinderen en voor 
de begeleider Isabella de Rijk, voor haar inzet wat de voorbereiding betreft.   
 

Beste kinderen en ouders van kindernevendienst, 

Het einde van het schooljaar is nabij en de zomervakantie begint binnenkort. 
Wij hebben moeilijk tijd gehad toen de scholen en kinderopvang dicht waren. 
Met Gods genade mag alles nu bijna verholpen en achter de rug zijn. Wat niet 
betekent dat covid-19 helemaal voorbij is! Laten we blijven geloven in Gods 
genade.  
 
Eem fijne vakantie toegewenst en laten we Gods naam blijven eren in ons 
dagelijkse leven. Hieronder staat een gebed voor gezinnen. Jullie kunnen dat 
samen in het gezin bidden. 
 
Gebed voor gezinnen (door de heilige Moeder Teresa)  
Hemelse Vader, 
U heeft ons in het heilig Huisgezin van Nazareth  
een voorbeeld van leven gegeven. 
Help ons, o liefdevolle Vader, om ook van ons gezin 
een ‘Nazareth’ te maken waar liefde,  
vrede en vreugde heersen.  
Moge het echt beschouwend,  
intens Eucharistisch en vol van vreugde zijn. 
Help ons om door het gezinsgebed 
in vreugde en verdriet bijeen te blijven. 
Leer ons om Jezus te herkennen in de leden van ons gezin;  
vooral in hen die lijden. 
Moge het hart van Jezus door de heilige Eucharistie  
onze harten zachtmoedig en nederig maken  



als het zijne en ons helpen om onze gezinswerkzaamheden  
in overgave aan God uit te voeren. 
Mogen wij van elkaar houden zoals God  
elke dag meer en meer van ieder van ons houdt.  
En dat wij elkaars fouten vergeven zoals U onze zonden vergeeft. 
Help ons, o liefdevolle Vader, 
om wat U ook maar geeft te aanvaarden. 
En wat U ook maar neemt te geven met een glimlach.  
(bron: samueladvies.nl) 
 
**Tijdens de zomervakantie blijven we kindernevendienst organiseren op 
elke derde zondag van de maand (18 juli, 15 augustus en 19 september) 
 
Intentie  

- Annie van Amsterdam-Harte 
- Maria Anna Theresia Frederika Kok-Buning  
- Maria Gerarda Hendrika Veld-Huisman 
- Luc Arendsen 
- Zoon van Hanny 

 
Collecte+kaarsen+intenties (12-13 juni): 309,55 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


Het evangelie van Marcus 4,35-41 

Het verhaal vandaag in het evangelie is een verhaal dat geschreven is na 
Jezus’ dood en verrijzenis. Het is postpaschaal (na de verrijzenis). Het vertolkt 
de angst en de ontreddering van de leerlingen na Jezus’ dood: Jezus ligt op de 
achtersteven te slapen: die ‘slaap’ verwijst naar zijn dood. Anselm Grün: 
“Schlafen ist ja immer auch ein Symbol für das Ruhen in Gottes Händen. 
Mitten im Sturm ruht Jesus in Gott. … Der Schlaf Jesu im Boot symbolisiert aber 
noch etwas anderes: Jesus ist bei den Jüngern, und doch sind diese allein auf 
sich gestellt”. “Slapen is immers altijd een teken van geborgenheid in Gods 
hand….De slapende Jezus symboliseert nog iets anders. Hij is bij de leerlingen 
aan boord, maar niettemin zijn ze op zichzelf aangewezen.” Zijn leerlingen 
maken hem wakker en hij staat op: dat ‘opstaan’ verwijst naar zijn verrijzenis. 
“De leerlingen maken Jezus wakker met een verwijt op de lippen. ‘Meester, 
kan het u niet schelen dat we vergaan? (Mc. 4,38) In het Grieks staat hier 
hetzelfde woord dat de demonen in de synagoge van Kafarnaüm gebruiken: 
‘Ben je gekomen om ons te vernietigen? (Mc. 1,24) De leerlingen vrezen dat 
Jezus ze misschien niet gaat redden, maar vernietigen. Ze interpreteren zijn 
slaap niet als Godsvertrouwen, maar als verlating. Ze verwijten Jezus dat zijn 
slaap een teken van onverschilligheid is.” De christenen voor wie Marcus zijn 
evangelie schreef, bevonden zich midden in de ‘storm’ van tegenstand en 
vervolging. Jezus leek verder weg dan ooit. Maar hun besef dat Jezus niet 
alleen de storm op het meer, maar de dood zelf aan banden had gelegd, hield 
hen staande in de moeilijkste omstandigheden. Jezus leek te slapen, maar zij 
wisten hem op een nieuwe manier aanwezig, levend in hun midden. Hij 
bedaarde de storm, bedwong hun angst, versterkte hun geloof en hun 
vertrouwen. 
 

 
****Een gezegende zondag**** 


