
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 24-30 april 2021 

Vierde zondag van Pasen jaar B 
Hand. 4,8-12     1Joh. 3,1-2    Joh. 10,11-18 

 

Ter overdenking: Geloof in tijden van corona  

Christelijke studenten zijn verdeeld over Gods rol in de coronacrisis. Floortje 
van Dongen, voorzitter van de Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators 
(NSN): ‘We weten niet wat Gods hand hierin is. Wat we wel weten is dat Hij 
altijd bij ons is, ons niet alleen laat en alles vanuit liefde doet. Dat helpt heel 
erg in deze tijd.’ Volgens Joppe Hamelijnck, assessor bij de Katholieke 
Studenten Nijmegen (KSN) is God er ook altijd en overal, maar heeft Hij wel 
een bepaalde rol in de huidige situatie. ‘Wat er nu met corona gebeurt, is iets 
wat in de natuur is ontstaan, maar kennelijk wel door God wordt toegelaten. 
Hiermee geeft Hij ons een beproeving. Het is aan ons als mensen hoe wij daar 
op een goede manier mee omgaan, en er in deze tijd toch het beste uit halen.’ 
Tegelijkertijd speelt de Heer volgens Van Dongen ook een steunende rol. ‘God 
is een liefdevolle vader, die bij elke stap die je zet meekijkt en zegt: ik zorg 
voor je. Daarnaast vraagt Hij je ook te zorgen voor Zijn andere zonen en 
dochters.’ 
‘De dingen die je normaal voor lief neemt worden extra bijzonder’, zegt Van 
Dongen. Voor haar lukt dit wel. ‘Nu het leven als student stilligt, richt je je 
veel meer op wat echt belangrijk is. Voor ons zijn dat je naasten en het geloof. 
In deze tijd kunnen we inzien of we er de afgelopen jaren wel voor hen zijn 
geweest.’ Ook voor Hamelijnck levert de huidige situatie iets op. ‘Er is meer 
tijd om de Bijbel te lezen en religieuze verdieping op te zoeken. Zo worden 
we wat bewuster over het leven. De dingen die je normaal voor lief neemt 
worden extra bijzonder.’ Hij denkt ook aan degenen die het echt moeilijk 
hebben.  ‘Voor mensen die echt in stervensgevaar zijn biedt het geloof hoop 



op het moois wat er na dit leven komt.’ De samenkomst van Pasen met de 
opkomst van de coronacrisis gaf voor Hamelijnck nog meer verdieping aan 
zijn geloof. ‘Tijdens het vasten voorafgaand aan Pasen binden wij ons met het 
lijden van Jezus. Zijn lijden diende een doel, en daarom gaan wij ook op een 
bijzondere manier met lijden om. We volgen Hem door diepe dalen en weten 
dat het goed komt.’ (Bron: Christelijke Studentenverenigingen, Nijmegen) 
 
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  

- 01 mei 2021  : pater Andy 
- 02 mei 2021  : pater Andy 
- 08 mei 2021  : pater Andy  
- 09 mei 2021  : pater Andy 
- 13 mei 2021  : pater Luc (Hemelvaart om 19.00 uur) 
- 15 mei 2021  : pater Simon  
- 16 mei 2021  : pater Simon  
- 22 mei 2021  : pater Luc 
- 23 mei 2021   : pater Luc 
- 29 mei 2021  : pater Simon  
- 30 mei 2021  : pater Simon  

 
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- 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.  
- 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. 
 
Vastenactie 2021 

Lieve parochianen, 
Bedankt voor jullie steun voor de Vastenactie 2021!  
Met jullie bijdragen en goedheid hebben we 978,62 euro opgehaald voor de 
projecten in Afrika. Ondanks de crisis: jullie hebben de behoeftige mensen 
niet vergeten. Dit is zeker een uiting van ons geloof en aandacht  voor anderen 
die meer nodig hebben dan wij hier in Europa. Nogmaals bedankt voor de 
steun. Onze dankbaarheid gaat ook uit naar de mensen van de 
Vastenactiegroep die hard gewerkt hebben om deze vastenactie bekend te 
maken en elke zondag mensen te motiveren om te doneren voor de 
projecten. God zegent jullie allen.  
 
 
Intentie  

• Eline  Duivelshof 
 
Collecte+kaarsen+intenties (17-18 april): 141,17 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)  
 
 
Het evangelie van Johannes 10,11-18 

 
Vandaag vergelijkt Jezus zichzelf met de goede herder. In de tijd van Jezus 
zien de mensen dagelijks de herders uittrekken met hun schappen. Maar 
iedereen weet ook, dat er verschil is tussen de herders. Er zijn de herders met 
hart voor hun schappen en bij wie de schappen zich veilig voelen. Hun 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


stemgeluid is rustgevend. Maar er zijn ook de huurlingen. Ze schreeuwen 
tegen de dieren en maken hen bang. Bij gevaar gaan ze op de vlucht. ‘Ik ben 
de goede herder,” zegt Jezus vandaag. Jezus geeft daarmee een soort 
visitekaartje af. Vanaf het begin van de Kerk wordt Jezus niet alleen afgebeeld 
als de gekruisigde, maar er zijn ook de vele afbeeldingen van Hem als de 
goede herder. De eerste christenen voelden zich dus bijzonder thuis bij deze 
voorstellingen van Jezus. Die twee afbeeldingen van gekruisigde en van de 
goede herder verklaren elkaar bovendien over en weer. De herder heeft 
immers ook een gevaarlijk beroep. Hij moet de kudde verdedigen tegen 
aanvallen van  wilde dieren. De goede herder is bereid zelfs zijn leven op het 
spel te zetten, als er slechts één schaap in gevaar is. De huurling daarentegen 
gaat op de loop. De goede herder is het beeld van jezus’ liefdevolle zorg voor 
iedere mens. Juist daarom heeft dit beeld de mensen van alle tijdens zo 
aangesproken. Nu is het aan de Kerk om die liefderijke zorg van Jezus voor 
iedere mens voort te zetten. De priesters worden daarom ook pastoor of 
pastor genoemd, wat herder betekent. Door het pastorale werk, door 
verkondiging en catechese, door viering van de sacramenten en door 
persoonlijke aandacht voor de concrete mens wil de Kerk Jezus’ liefde aan de 
mensen van deze tijd schenken. Dat heeft Jezus heel uitdrukkelijk ook aan zijn 
apostelen als opdracht meegegeven. Daartoe had Hij hen geroepen en door 
de eeuwen heen heeft Jezus steeds mensen daartoe geroepen. De uitingen 
van zijn liefde voor iedere mens mogen niet stilvallen. Het is daarom 
belangrijk, dat wij over de Kerk gaan denken en spreken met woorden van 
geloof, dat deze mensengemeenschap door Jezus is uitgekozen om zijn werk 
voort te zetten. Jezus zelf heeft het begin gemaakt. Jezus roept mensen om 
Hem te helpen bij zijn taak en om deze voort te zetten. Iedere gedoopte heeft 
die opdracht al. Ouders allereerst dienen hun kinderen het geloof over te 
dragen. Maar ook zijn er priesters nodig om Jezus’ woord te laten weerklinken 
en in de Sacramenten Jezus’ heil aan ons door te geven. Bidden we om 
roepingen. (bron: Bezinning op het woord, april 2021) 
 
 
 

****Een Gezegende Zondag**** 


