
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 25 september-01 oktober 

Oecumenische viering  
Jak. 3,16-4,3                    Mc. 9,38-50 

 
TER OVERDENKING: Vrede, wie durft? 

Op weg naar een ‘inclusieve samenleving’ 
 
Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is 
rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede 
wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, 
elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid 
aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. 
Als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het 
licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen 
hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken 
door oorlog, uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die de 
kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van 
vrede en recht. (…) 
Wat doe jij in vredesnaam?  
Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle 
mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aankaarten 
waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden 
buitengesloten. De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, 
maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we 
hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’ ontstaat er een ‘zij.’ Velen voelen zich 
buitengesloten. PAX’ overtuiging van de verbondenheid met elkaar en deze 
aarde, zoals paus Franciscus krachtig beschrijft in zijn meeste recente 
rondschrijven (‘Fratelli tutti’), staat hiermee op gespannen voet. Onze 
uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die 



vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, 
elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en 
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. (bron: 
https://www.vredesweek.nl/thema-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  

- 02 oktober   : pater Simon  
- 03 oktober   : pater Simon  
- 09 oktober   : pater Luc 
- 10 oktober   : pater Luc 
- 16 oktober   : pater Simon  
- 17 oktober   : pater Simon  
- 23 oktober   : pater Luc 
- 24 oktober   : pater Luc 

 
GOED NIEUWS! Anderhalve meter regel komt te vervallen 

Naar de aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021 hebben 
de Nederlandse bisschoppen de versoepelingen in de Katholieke kerken 
aangepast. Vanaf dit weekend 25 september:  

✓ Mogen we weer zingen tijdens de heilige Mis zoals we  gewoon waren 
voor de coronatijd.  

✓ Anderhalve meter regel komt te vervallen.  
✓ De heilige Communie mag weer op de hand gegeven worden.   
✓ Na de viering mogen we weer koffie drinken.  

 
Overige regels in verband met corona die per 25 september 2021 blijven 
gelden: 
• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de 
ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende 
ventilatie van binnenruimtes. 

https://www.vredesweek.nl/thema-2021


• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, 
ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de 
vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehandhaafd. 
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen 
worden voor een biecht in een goed geventileerde ruimte. 
• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog 
gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. 
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute 
plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling 
ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven 
van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een 
bankoverschrijving of een gift-app. 
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die 
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale 
overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een 
openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact 
met hun plaatselijke overheid op te nemen. 
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) 
overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen 
volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid 
t.a.v. openbaar vervoer. (bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) 
 
MEDEDELINGEN 

- 29 september KBO, vanaf 12.00-16.00 uur 
- 30 september MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 1 oktober repetitie van het koor, vanaf 14.00-16.00 uur 
- Pater Simon is op retraite vanaf 4 oktober 
 
INTENTIES 

 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (18-19 september): 274.53€ 

 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de viering 
van 10.00 uur live gestreamd)  
 
MARCUS 9,38-50 

 

Naam ons toegezegd 
Er gebeurt veel goeds 

 
Er gebeurt veel goeds 

bij mensen die opkomen voor de medemens, 
die kwaad verdrijven 

en eenzaamheid ombuigen in verbondenheid. 
 

Er gebeurt veel goeds, 
ook bij velen die niet tot onze gemeenschap behoren. 

Wij hebben het monopolie 
van de naastenliefde niet. 

Velen zijn er die God niet kennen 
en Hem toch laten gebeuren, 

en toch zijn Naam ‘Ik zal er zijn’ 
in praktijk brengen. 

 
‘In God doen’ 

zijn wij elkanders bondgenoten. 
 

     Uit het boek IN ZIJN NAAM door Carlos DESOETE 

 

 
****Een gezegende zondag**** 


