
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 26 juni - 02 juli 2021 

13e zondag door het jaar B 
Wijsh. 1, 13-15; 2, 23 -24       2 Kor. 8, 7.9.13.15      Mc. 5, 21-43 

 
Ter overdenking: Paus vraagt meer solidariteit met ouderen! 

Op zondag 25 juli 2021 wordt op initiatief van paus Franciscus de eerste 
Werelddag van de Grootouders en de Ouderen gehouden. 
Naar aanleiding van de Werelddag van Grootouders en Ouderen, die in 
januari door paus Franciscus werd afgekondigd en op 25 juli voor het eerst 
wereldwijd wordt gehouden, daagt de paus in een videoboodschap 
grootouders en senioren uit om hun roeping te realiseren onze wortels te 
behouden, hun geloof met de jeugd te delen en voor hun (klein)kinderen te 
zorgen. De verkondiging gaat nooit met pensioen. Het thema van de 
Werelddag luidt: ‘Ik ben met jullie alle dagen’, de slotwoorden van het 
Mattheüsevangelie (Mt 28, 20).  Met zijn initiatief wil de paus de 
verbondenheid van de katholieke Kerk met de oudere mensen tot uitdrukking 
brengen. Hij nodigt iedereen uit om op deze dag persoonlijk of virtueel tijd te 
nemen voor grootouders en ouderen. “Mogen alle grootouders, iedere 
oudere - vooral diegenen onder ons die erg eenzaam zijn - het bezoek krijgen 
van een engel!” Paus Franciscus. De paus, die met een knipoog eraan 
herinnert dat hij pas op late leeftijd werd geroepen om paus te worden, 
vraagt oudere mensen nadrukkelijk om een rol te spelen in de heropbouw 
van de wereld na de coronapandemie. Vooral onze senioren kunnen met hun 
ervaring ervoor zorgen dat wij beter, in plaats van slechter uit deze crisis 
komen. Zij kunnen de mensheid naar een betere toekomst leiden, met minder 
egoïsme en conflict. Tegelijkertijd moedigt hij ouderen aan om altijd open te 
staan voor verandering. Paus Franciscus roept op tot solidariteit met 
ouderen, en vooral met diegenen die zich alleen en vereenzaamd voelen. Dat 
kan door hen te helpen, hen gezelschap te houden, door even te telefoneren 



en door hen duidelijk te maken dat zij belangrijk en nuttig zijn. Vooral in deze 
barre coronatijden mogen ouderen niet aan de kant geschoven 
worden.  Deze week werd bij de voorstelling van de video en de pauselijke 
boodschap ook aangekondigd dat het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en 
het Leven een brochure met ideeën en pastorale richtlijnen heeft uitgewerkt, 
die via de website van het dicasterie ter beschikking worden gesteld. 
Kardinaal Kevin Farrell deed op de persvoorstelling nog een warme oproep 
om deze dag - na maanden waarin bijna elk contact van onze bejaarden door 
de coronapandemie onmogelijk werd gemaakt – met des te meer 
enthousiasme samen met onze dierbare ouderen door te brengen en met hen 
te vieren. Wij hebben hen echt nodig. Na een jaar van ontbering moeten jong 
en oud samen feest vieren. Na de dramatische maanden vanwege de 
pandemie is nu de tijd aangebroken om een nieuw hoofdstuk te beginnen. 
(bron:www.kerknet.be)  
 
 
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  

- 03 juli 2021  : pater Simon  
- 04 juli 2021   : pater Simon  
- 10 juli 2021  : pater Simon  
- 11 juli 2021  : pater Simon  
- 17 juli 2021  : pater Luc 
- 18 juli 2021  : pater Luc 

 
De coronamaatregelen en de versoepeling  

- Anderhalve meter (1 ½) afstand bewaren is de basisregel vanaf 26 juni 2021 
voor alle kerkgangers.  
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
- Aanmelden voor de viering bij de deur is volstaat.  
- Na drie weken zijn alle gegevens vernietigd  
- Alleen voorganger en cantor zingen. 



- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij gewend zijn.  
 
**Pater Luc zal afwezig zijn vanaf 1 juli tot met 14 juli. Hij gaat op retraite 
naar Taizé. 
 
Intentie  

- Maria Gerarda Hendrika Veld-Huisman (RIP) 
- Mariola Hillegonda Vroom (RIP) 
- Herrie de Geest (om kracht en steun) 
- Pieter Stötefalk en voor kinderen + kleinkinderen 

 
Collecte+kaarsen+intenties (12-13 juni): 278,60 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 Marcus 5,21-43 

 
Vandaag een bijzonder evangelielezing: niet één, maar twee verhalen die in 

elkaar vervlochten zijn. Daar is het verhaal van de opwekking van het 

gestorven dochtertje van Jaïrus; en het verhaal van de genezing van de vrouw 

die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Ogenschijnlijk twee verschillende 

verhalen die niets met elkaar te maken hebben. Dat blijkt ook wel uit het 

gegeven dat het verhaal van de bloedvloeiende vrouw ook net zo goed 

weggelaten kan worden; het staat immers tussen haakjes. Toch zal de 

evangelist er een bedoeling mee hebben gehad beide verhalen zo met elkaar 

te verweven. Wat in ieder geval opvalt, is dat de overste Jezus vraagt zijn 

dochtertje de handen op te leggen opdat ze mag genezen. De vrouw 

daarentegen zegt bij zichzelf: ‘…als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik 

genezen zijn’. (Dat is dan ook wat ze doet. ‘Terstond hield de bloeding op en 

werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal genezen was’. Alsof 

Jezus er zelf niet echt bij betrokken was. Per slot van rekening was het de 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


vrouw die Hem aanraakte, en dan nog niet Hemzelf, maar zijn kleren. Dat is 

blijkbaar ook wat Jezus parten speelt als Hij vraagt: ‘Wie heeft mijn kleren 

aangeraakt?’ De woorden, de genezingen die Jezus verricht, willen geen 

anoniem gebeuren zijn, maar dienen in een bredere context van een 

ontmoeting gelezen en ervaren te worden: de ontmoeting van de gelovige 

met zijn of haar Heer. Uiteindelijk gaat het daarom: om geloof, het geloof dat 

ons geneest; of beter gezegd: het geloof dat Jezus in staat stelt om te 

genezen. In het verhaal van het dochtertje van Jaïrus speelt dat wat minder: 

daar is wel het impliciete geloof van Jaïrus om Jezus aan te klampen en te 

smeken: “Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven, kom toch haar de handen 

opleggen opdat ze mag genezen en leven.” Explicieter wordt het echter als de 

vader en moeder van het kind zich niet laten meeslepen door het 

rouwmisbaar van de mensen die Jezus uitlachten toen Hij opmerkte dat het 

kind niet gestorven was maar sliep. Want zij mogen erbij zijn als Jezus samen 

met drie van zijn leerlingen het vertrek binnengaat waar het kind ligt. Jezus 

legt haar weliswaar niet (zoals gevraagd) de handen op, maar Hij pakt haar bij 

de hand en zegt: ‘Talita koemi, wat vertaald betekent: Meisje, sta op’, waarop 

ze inderdaad opstaat en heen en weer begint te lopen. Inderdaad een 

wonder: geen genezing van een zieke, maar de ten-leven-wekking van een 

dode. Inderdaad een wonder, maar wel een wonder dat gesitueerd wordt in 

het kader van een ontmoeting, een ontmoeting van een ‘gelovige’ met Jezus, 

maar ook omgekeerd een ontmoeting, die concreet en tastbaar wordt als 

Jezus hem of haar kan en mag aanraken. Geloofswonderen willen geen 

anonieme gebeurtennissen zijn, maar altijd in de context gelezen of ervaren 

worden van de ontmoeting van de gelovige met zijn of haar God, met de God 

die zich in Jezus aan ons wil meedelen; de God die in Jezus zijn leven, zijn 

liefde met ons wil delen, een leven en liefde sterker dan de dood. (Bron: 

Bezinning op het woord, juni 2021) 

 
****Een gezegende zondag**** 


