
  
 
 

 
 
 
 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 23-29 januari 2021	
 

De derde zondag van het jaar B 
Jon. 3,1-5.10       1 Kor. 7,29-31      Mc. 1,14-20 

 
Ter overdenking 
 
Beste broeders en zusters,  
Van 17 tot 25 januari van elk jaar vieren wij de Week van het Gebed voor de 
Eenheid van de Christenen. In deze dagen worden alle volgelingen van 
Christus gevraagd om op een bijzondere manier tot de Vader te bidden om de 
gave van eenheid, zodat we het Evangelie kunnen verkondigen aan een 
wereld, die verscheurd wordt door conflicten en verdeeldheid. Ons antwoord 
op onenigheid en verdeeldheid moet in de eerste plaats zijn te bidden om de 
genezing en verzoening die Christus voor ons heeft verworven door zijn 
reddend lijden. Wij zijn geroepen om te delen in Jezus' eigen gebed bij het 
Laatste Avondmaal:  "dat allen één mogen zijn ... opdat de wereld gelooft" 
(Joh 17,21), opdat verlossing wordt gevonden. In deze onrustige tijden zijn 
christenen geroepen om te getuigen van de verzoenende liefde van de Heer 
en volhardend te zijn op de weg naar volledige en zichtbare eenheid. Het 
thema van de Week van het Gebed van dit jaar, "Blijft in mijn liefde en gij zult 
veel vrucht dragen" (vgl. Joh 15,5-9), herinnert ons eraan dat de liefde van 
Christus de basis is van alle gemeenschap tussen christenen en de 
inspiratiebron voor onze inspanningen om onze rijke verscheidenheid in de 
heilige Geest te erkennen, onze verdeeldheid te overwinnen en samen te 
werken in dienst van Gods Rijk van eensgezindheid, gerechtigheid en vrede. 
(bron: uit de auditie van Paus Franciscus 20 januari 2021) 
 
 



Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen met als thema 
voor dit jaar 2021: BLIJF IN MIJN LIEFDE. 

Blijf in mijn liefde! Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal 
staat tijdens de Week van Gebed voor eenheid van de christenen. Het is een 
oproep van Jezus Christus zelf in het Evangelie volgens Johannes. 

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp 
(Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de 
vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de 
gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan 
eenheid en gebed. 

“Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” (vgl. Joh 15, 5-9) 

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: “Blijf in mijn liefde en je zult veel 
vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die 
met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de 
wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, 
zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in 
eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt. 

Verbinding met jezelf 

Wij zijn vaak verre van één. Onze lichamen en harten worden in 
verschillende richtingen getrokken. Ons verlangen is echter om één te zijn 
met onszelf en verbonden met Christus. “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie”, 
zegt Jezus. Een leven uit één stuk vraagt om zelfacceptatie, verzoening met 
onze persoonlijke en geërfde geschiedenis. 
In Christus blijven is een innerlijke houding die in de loop der tijd wortel 
schiet in ons. Het vraagt ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden door 
de zorg voor ons levensonderhoud en wordt bedreigd door afleiding, lawaai, 
drukte en de uitdagingen van het leven. 

Verbinding met Christus 

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen.” Los van de wijnstok kunnen we geen vrucht dragen. Het sap, 
het leven van Jezus dat door ons heen stroomt, brengt vruchten voort. 



Daarom moeten we in zijn liefde blijven. 
Als we naar Jezus luisteren, stroomt zijn leven door ons heen. Hij nodigt ons 
uit om zijn Woord in ons te laten blijven. Dan zal alles wat we vragen 
gebeuren. Door zijn woord dragen we vrucht. Als persoon, als gemeente, als 
gehele Kerk willen we één zijn met Christus en zijn gebod bewaren om elkaar 
lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. 

Verbinding met anderen 

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. 
Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, 
verwoordde dit als volgt: 

Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de 
wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant 
naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren 
waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij 
het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij 
elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en 
ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons 
van God af keren, hoe meer we ons van elkaar afkeren. 

Verdeeldheid onder christenen zorgt ervoor dat we ook verder van God 
verwijderd raken. Veel christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot 
God om het herstel van de eenheid waar Jezus zelf ook voor bad (zie Joh 17). 
Zijn gebed is een uitnodiging om je tot hem te keren en dichter bij elkaar te 
komen. Dat vereist opoffering, maar we worden hierbij gesteund door het 
gebed van Christus zelf. 

Verbinding met de wereld 

Hoewel wij als christenen in Christus’ liefde leven, leven we ook in een 
schepping die zucht, terwijl ze wacht om te worden bevrijd (zie Rom 8). In de 
wereld zien we het kwaad van lijden en conflicten. Door solidair te zijn met 
hen die lijden, laten we de liefde van Christus door ons heen stromen. Het 
wonder van Pasen draagt vrucht in ons als we onze broeders en zusters 
liefde aanbieden en hoop in deze wereld koesteren. Spiritualiteit en 
solidariteit zijn met elkaar verbonden. Door in Christus te blijven, ontvangen 



wij de kracht en wijsheid om op te treden tegen onrechtvaardige en 
onderdrukkende systemen. We zien onszelf als broeders en zusters van alle 
mensen en gaan op een nieuwe manier leven, met oog voor de hele 
schepping. 

Een warme oproep vanuit BUURTGEZINNEN  
Een tante, een warm gezin gezocht voor VIERLING. Wie kan ze helpen?  
Lieve mensen,  
Ik zou graag een beroep op u doen namens een prachtig gezin uit Bos en 
Lommer met 5 kinderen. De ouders in dit gezin hebben vorig jaar een 
vierling gekregen. De zorg voor hen is erg zwaar en zo zijn zij met mij in 
contact gekomen. Ik werk namens de organisatie Buurtgezinnen. In heel 
Amsterdam (en ruim 60 andere gemeenten) koppelen wij gezinnen aan 
elkaar die wat extra steun kunnen gebruiken met gezinnen die deze steun 
kunnen geven. Het gaat om duurzame contacten in de eigen buurt waar 
hulpverlening buiten blijft. Het gaat echt om het versterken van het netwerk, 
het ontlasten van de ouders en een positieve ervaring voor de kinderen.  
 
Voor de familie van de vierling ben ik specifiek op zoek naar gezinnen met 
een christelijke overtuiging. Het geloof speelt een grote rol in hun leven en 
ze zouden graag gezinnen ontmoeten die dat met hun delen. Daarom zou ik 
uw hulp willen vragen met het verspreiden van onze oproep binnen uw 
kerkgemeente. Is dit iets waar u open voor zou staan?  
Het gaat om het volgende bericht:  
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-
voor-een-vierling/  
 
Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of wanneer ik op een 
andere manier behulpzaam kan zijn bij het verspreiden van dit bericht 
binnen uw netwerk, hoor ik heel graag van u.  
Warme Groet, Shanna 
 
 Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur 
- Zaterdag om 19:00 uur 
- Zondag om 10: 00 uur 

 



Voorgangers voor de komende weekenden  
- 30 januari 2021 : pater Luc 
- 31 januari 2021 : pater Luc (Don Bosco viering) 
- 06 februari 2021 : pater Andy 
- 07 februari 2021 : pater Andy 
- 13 februari 2021 : pater Simon  
- 14 februari 2021 : pater Simon  
- 20 februari 2021 : pater Luc 
- 21 februari 2021 : pater Luc 
- 27 februari 2021 : pater Andy 
- 28 februari 2021 : pater Andy 

 
*Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de rozenkrans in 
de kapel. 
 
*Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 
 
Intenties (weekend 23-24 januari) 

• Kazlauskas  
• Pakalniskis  

 
Collecte van de vieringen (1-3 januari: 326.96 euro, 9-10 januari: 166.40 
euro, 16-17 januari: 187.35  euro) totaal: 681.26 euro. 
 
Coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht: 
 

• Reserveren is nodig, omdat slechts 30 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. 
• Bij uitvaartdiensten zijn maximaal 100 mensen in het kerkgebouw 

toegestaan  
Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00 
uur tot zondagmorgen 8.00 uur. Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet je pastor 
aan te spreken of te bellen: 020-6191766 
 
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 vanuit de lezingen van deze zondag 
 
Vandaag gaat de lezingendienst over ‘roeping’. We stellen ons hier vaak iets 
heel groots en iets heel speciaals bij voor. Maar zo is het niet. Als Jezus ons 
vraagt, ons aanspoort om Hem te volgen, dan doet hij dat te midden van onze 
dagelijkse bezigheden. Een groot probleem van onze tijd is dat wij geleefd 
worden, ja, ons laten leven. Men probeert ons wijs te maken dat we zoveel 
moeten en daarnaast speelt mee dat veel mensen ook zoveel willen. Is het 
dan vreemd dat de woorden van Jezus al snel naar de achtergrond 
verdwijnen? En als we er al enige aandacht voor hebben, dan kunnen we 
bekoord worden door te stellen dat het de zoveelste woorden zijn die ons 
leven willen bepalen. Als we er acht op slaan en de uitwerking van Jezus’ 
woorden zien, dan zal een heel andere ervaring ons deel worden. Ook Jona 
werd door God geroepen. Eerst slaat hij ervoor op de vlucht. Soms komen ook 
wij in ons leven in situaties terecht waarin wij aanvoelen: nu moet ik spreken, 
nu moet er iets gebeuren, maar oh, wat kan dat moeilijk zijn! Zeker als het 
moet naar mensen toe die dicht bij ons staan. Nee, laat dan maar iemand 
anders het zeggen. Hoe ver Jona ook op de vlucht slaat, God blijft zich met 
hem bemoeien. Hij wordt uit de storm gered, nadat hij door God gedwongen 
werd om tot bezinning te komen. Wilde Jona God eerst niet horen, nu slaat 
hij aan het bidden, nu wil hij dat God hem wel hoort. Uit het levensverhaal 
van Jona kunnen we zien dat niet alles gaat zoals we het zelf graag willen. 



Soms wordt ons leven radicaal op zijn kop gezet. God daagt Jona en ook ons 
uit om onze mogelijkheden te gebruiken. En in het geval van Jona betekende 
dat, dat door zijn oproep mensen tot bekering kwamen. Zo worden in het 
Evangelie van vandaag vissers aangesproken op hun mogelijkheden. Ze waren 
niet geletterd, ze hadden zo hun beperkingen. Maar hun deskundigheid was: 
‘uit het water halen en op het droge brengen’; hen heeft Jezus precies nodig. 
Deze vissers mogen mensen uit hun vaak verstikkend leven, waarin ze kopje 
ondergaan, opvissen en ze op het droge brengen. Ook wij worden door Jezus 
geroepen. We worden door Hem aangesproken op onze mogelijkheden. Maar 
zijn we wel in staat om onze netten in de steek te laten? Het kan zijn dat ik 
iets moet loslaten, iets moet laten liggen, namelijk dat wat mij hindert - om 
de boodschap van Jezus te verstaan. Loslaten, verlaten, maar dan wel om 
meer te winnen. Alleen als we op de roep, op de uitnodiging van Jezus ingaan 
en onszelf aan de kant zetten, dan zullen we niet geleefd worden, maar zullen 
wij ten volle (gaan) leven. (Bron: Bezinning op het woord. Inleiding in de 
liturgie van elke dag, januari 2021) 
 

Wie was Don Bosco? 
Don Bosco: een groot inspirator 
Don Bosco (1815-1888) leefde in Turijn, Noord-Italië, waar hij zich met hart en ziel 
inzette voor jongeren. Hij deed dit op een nieuwe, revolutionaire manier – een 
manier die ons nú nog inspireert in ons werk met jeugd en jongeren. Zijn methode 
heeft zich gevormd tot het Preventief Pedagogisch Systeem, dat wereldwijd nog 
steeds met succes toegepast wordt! Hieronder volgt een beknopte beschrijving van 
zijn levensloop. 
Italië in de 19de eeuw 
Napoleon is gevallen. Italië verkeert in roerige tijden: de bevolking groeit, maar er is 
onvoldoende werk. Mensen zoeken hun heil in de steden. Veel jonge jongens 
zwerven op straat, zonder familie of onderdak. Voor deze jongens lijkt er geen 
perspectief.  
De jeugdjaren van Giovanni Bosco 
Op 16 augustus 1815 wordt Giovanni geboren in het boerengehucht Becchi-
Castelnuovo. Zijn vader sterft als hij twee jaar oud is en het gezin leeft in armoede. 
Giovanni weet al vroeg dat hij priester wil worden, maar hij kan alleen ’s winters 
naar school. In de zomer helpt hij op het land. Giovanni gelooft in vrolijkheid en 
vriendschap als basis voor het leven en hij geniet ervan anderen te vermaken. Zo 
kan hij op zijn handen lopen, koorddansen en goochelen. Als hij 9 jaar is droomt hij 
dat hij een groep spelende en vloekende jongens met goedheid en liefde tot zijn 
vrienden moet maken. De droom zal hem zijn verdere leven bijblijven.  
Giovanni Bosco wordt priester 



Giovanni gaat naar het seminarie en wordt in 1841 tot priester gewijd. Hij studeert 
verder in Turijn. Wat hij daar ziet, raakt hem diep: dakloze jongens zwerven 
doelloos rond op zoek naar werk of werken onder verschrikkelijke omstandigheden. 
In de gevangenissen worden deze jongens bij zware misdadigers gestopt. In deze 
jongeren vindt de jonge priester zijn roeping. Als hij ziet dat een 16-jarige jongen de 
kerk wordt uitgeslagen, grijpt hij in. Deze Bartolomeo Garelli wordt zijn eerste 
leerling. Al snel volgen er meer.   
Het oratorio 
Tegen de zomer van 1842 komen al tachtig jongens iedere zondag bij elkaar voor 
een kerkdienst, een ontbijt en godsdienstles. Don Bosco noemt deze zondagsgroep 
zijn oratorio (gebedsruimte). Er is steeds ook plaats voor ontspanning: spel, toneel 
en zang. Na zijn studie krijgt Don Bosco een plaats in een ziekenhuis voor meisjes. 
Ook daar komen de jongens trouw iedere zondag. Die bezoeken worden door 
sommige mensen afgekeurd: ze begrijpen niet dat een priester zich met zulke 
'boeven' bezighoudt.  
Keuze voor de jeugd 
Don Bosco moet kiezen: het ziekenhuis of ‘zijn’ jongens. Hij kiest voor het laatste en 
komt op straat te staan: geen onderdak, geen promotiekansen, geen inkomen. 
Maar hij heeft een belofte gedaan die hij niet zal breken en hij blijft zich inzetten 
voor de jeugd.  
De preventieve opvoeding 
Ondanks een voortdurend gebrek aan middelen blijft Don Bosco de behoeften van 
de jongens vooropstellen. Zijn vertrouwen wordt beloond! Hij richt scholen op en 
een internaat. Vanaf 1856 zorgt hij ook voor vakonderwijs: een leerwerkplaats ziet 
het licht, evenals een boekbinderij, een meubelmakerij, een drukkerij en een 
smederij. Ook op andere plaatsen start hij een oratorio. Het oratorio is nu bid-, 
woon-, werk-, leer- en speelplaats. Met open oor en oog kijkt en luistert Don Bosco 
naar wat er bij de jongens leeft en zo probeert hij te voorkomen dat kansarme 
jongeren ontsporen. Essentieel hierbij is dat de opvoeder bij de jongens aanwezig 
is, vertrouwen geeft- en ontvangt. 
Veilig voor de toekomst 
Don Bosco wil een gemeenschap beginnen die zich inzet voor de jeugd – een 
gemeenschap breder dan een congregatie (kloostergemeenschap), waar ook leken 
deel van uitmaken. Maar dit idee is te vooruitstrevend voor zijn tijd. Wél krijgt hij in 
1869 pauselijke toestemming voor een congregatie: de Salesianen van Don Bosco, 
naar de heilige Franciscus van Sales, die geduld en zachtmoedigheid verkondigde. In 
1872 is ook een congregatie voor vrouwen een feit, beter bekend als de Zusters van 
Don Bosco. Als hij op 31 januari 1888 sterft, werken er al meer dan 800 opvolgers in 
Frankrijk, Spanje en Zuid-Amerika. Ook nu nog leven zijn werk en principes 
wereldwijd voort. (bron: www.donboscowerken.nl) 
 


