
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 20-26 maart 2021 
 

De vijfde zondag in de Veertigdagentijd Jaar B 
Jer. 31,31-34     Hebr. 5,7-9       Joh. 12,20-33 

Ter overdenking:  

Beste broeders en zusters, in onze catechese over het christelijk gebed 

hebben wij gezien dat wij door het gebed delen in het leven van de Heilige 

Drie-eenheid, dankzij Christus' gave van de heilige Geest. De Geest leert ons 

namelijk bidden en maakt Christus aanwezig en werkzaam in ons leven en in 

onze wereld. In de Geest worden wij in staat gesteld God onze Vader te 

noemen, onze roeping tot heiligheid te leven en onze doopopdracht uit te 

voeren als getuigen van Christus' verlossende en barmhartige liefde. Door 

gebed en werken van naastenliefde stellen wij ons leven open voor de gaven 

van de Geest en treden wij in de voetstappen van ontelbare heiligen die ons 

zijn voorgegaan. De Catechismus zegt ons dat er evenveel wegen tot gebed 

zijn als er personen zijn die bidden, maar het is dezelfde Geest die in allen en 

met allen werkt. In de gemeenschap van de heilige Geest is het christelijk 

gebed het gebed in de Kerk (vgl. nr. 2672). Laten wij in ons gebed de Geest 

vragen ons te leiden in ons dagelijks leven, ons steeds meer op te nemen in 

het leven van de heilige Drie-eenheid, en de Kerk de rijkdom van zijn gaven te 

schenken voor de groei van onze menselijke familie in eenheid en vrede. 

(bron: uit de generale audiëntie van de Paus 17 maart 2021) 

 

Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd 

- 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  

- 27 maart 2021 : pater Simon  
- 28 maart 2021 : pater Simon 

 

Vieringen in de Goede Week en Pasen 

Op het moment van schrijven mogen maximaal dertig personen een 

kerkdienst bezoeken. Hiervoor dienen zij zich vooraf in te schrijven (dinsdag 

en vrijdag tussen 9.00 en 10.30 en tussen 15.00 en 17.00 uur; 

telefoonnummer 020-6191766). Of en in hoeverre deze regels bijgesteld/ 

verruimd worden weten we pas na de persconferentie van het demissionaire 

kabinet op dinsdag 23 maart. Op woensdag 24 maart hopen we de exacte 

tijden en voorwaarden voor de diensten in de Goede Week en Pasen te 

kunnen publiceren. Nog even geduld dus. 

Uitnodiging kindernevendienst op Palmzondag, 28 maart 2021 

Deze zondag, 21 maart hebben de kinderen en hun begeleiders 
Palmpaasstokken gemaakt en versierd. Deze gemaakte en versierde 
palmpaasstokken blijven bij ons in de kerk. Het is de bedoeling dat de 
kinderen hun palmpaasstok op Palmzondag, 28 maart komen ophalen. Bij 
het begin van de viering zullen de kinderen hun palmpaasstok terugkrijgen. 
Na de zegening van palmtakken en palmpaasstokken achteraan in de kerk 
zullen de kinderen en priesters in processie de kerk binnen treden. Hierna 
gaan de kinderen naar de ontmoetingsruimte voor de kindernevendienst.  
 
Catechese voor de Tieners, 28 maart 2021 

Na de misviering van 10.00 uur worden de tieners verwacht in de vergaderzaal 
in de pastorie. De thema van deze catechese is de Vreugde van Pasen: wat 
betekent Pasen voor mij… wat is mijn echte vreugde in mijn leven… Pater 
Simon zal de catechese geven. 
 
Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op 
Youtube: Geloven in Nieuw-West - YouTube 

Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde fragment kunt u nu al bekijken:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE 
2) https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA   
3) https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA 

https://www.youtube.com/channel/UCaBxHzu94_qfHoMW-Eqp74w?reload=9
https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE
https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA
https://www.youtube.com/watch?v=eBwjwfs1LzA


4) https://www.youtube.com/watch?v=Wm5gcWko2BI 
5) https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8 

VASTENACTIE 2021 
WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Wij steunen de volgende projecten tijdens de vastenperiode  
1. Beroepsopleiding voor kwetsbare groepen in Bangladesh: Culturele 

tradities en sociale uitsluiting maken het voor kwetsbare mensen, zoals 
mensen met een beperking, vrouwen en minderheden extra zwaar om in 
Bangladesh een eigen inkomen te verdienen. Dit project biedt 125 mensen 
uit deze kwetsbare groep de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen. 
Dit heeft niet alleen een goede invloed op deze mensen, maar ook ruim 500 
gezinsleden zullen van het nieuwe inkomen profiteren.  

2. Een weg uit de armoede voor kansarme jongeren in Zambia: In Mbala, een 
van de armste plattelandsdistricten in Zambia, wonen veel schoolverlaters 
en werkloze jongeren zonder enige beroepsopleiding omdat betaalbare 
beroepsopleidingen in het district ontbreken. Het project van de Zusters van 
het Heilig Hart wil de armoede verminderen door kansarme jongeren een 
beroepsopleiding en daarmee toekomstperspectief te bieden.  

3. Opleiding voor mensen met een beperking in Sierra Leone: Mensen met 
een beperking in het arme en door burgeroorlog en ebola geteisterde Sierra 
Leone staan er slecht voor. Ze ondervinden discriminatie, velen van hen gaan 
niet naar school en blijven afhankelijk van hun familie. Het project van Village 
of Hope, een woon-, trainings- en werkcentrum voor mensen met een 
handicap, biedt faciliteiten en opleidingsmogelijkheden voor een groep 
mensen met een beperking uit het Kambia-district.  

Steun aan de VASTENACTIE kan ook via dit rekeningnummer: 
NL 27 INGB 0007 0687 00 met vermelding ‘VASTENACTIE’ 

 
Intenties  

a. Eline Duivelshof   
Collecte+kaarsen+intenties (13-14 maart): 226,34 euro 

Vastenactie (13-14 maart): 64,40 euro       

 
Coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht: 

• 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm5gcWko2BI
https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8


• 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. 

• Bij uitvaartdiensten zijn maximaal 100 mensen in het kerkgebouw 
toegestaan  

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 Johannes 12,20-33 

Ook wij zouden graag Jezus spreken, zoals we in het evangelie van vandaag horen 
vertellen. Ik zou Hem dan vragen hoe het nu zit met het haten van het leven. We 
hebben het leven toch van Hem gekregen? Hoe kon Hij nu vragen dat we het 
moeten haten? Misschien zou Hij ons uitnodigen excentriek te worden.  Misschien 
zou Hij voorstellen zover te gaan dat we zelfs het besef dat we maar één leven 
hebben, durven loslaten; zotte keuzes durven maken waar anderen beter van 
worden… Misschien is het beminnen van het leven, wat Hij afwijst, wel het vol zijn 
van het leven en van zichzelf, alles doen om dit te houden, niet kiezen om maar 
niets te verliezen of enkel kiezen voor jezelf… Misschien is verliezen dit: uit het 
centrum stappen en consequent volhouden, vooral volhouden. Niet toegeven aan 
de neiging om bitter te worden als ons onrecht overkomt, als onze vriendelijkheid 
niet beantwoord wordt, als we telkens opnieuw de eerste stap moeten zetten als 
we voelen hoezeer het tegen onze spontane natuur ingaat om te blijven kiezen 
voor het goede. Uit het centrum stappen en leeg geschraapt worden, volledig 
uitgehold. Dat ook nog? Hoelang nog? Hoeveel nog? De laatste korst moet eraf, 
helemaal gezuiverd, maximale ruimte voor de ander. Jezus is zelf radicaal die weg 
gegaan. Hoe spannend het ook wordt, hij bidt niet om van dit uur verlost te 
worden. Hij blijft Zijn Vader, en niet zichzelf, in het centrum zetten en diens regie 
volgen. Hij voelt dat alles naar een climax groeit. Er wordt over dood gesproken. 
Excentriek zijn is geen vrijblijvend, ontspannen spelletjes, maar werkelijk en kwestie 
van leven en dood – zoals we straks bij Jezus zullen zien; de tocht vordert maar het 
duurt lang. Blijf volhouden, blijf excentriek! 

Katharina Michiels, Abdis O.L.V. van Nazareth, Brecht 
***Gezegende Zondag*** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

