
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

 

Informatie over de week van 27 februari - 05 maart 2021 
 

De tweede zondag in de Veertigdagentijd Jaar B 
Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18    Rom. 8,31b-34      Mc. 9,2-10 

Ter overdenking 

11 vastentips van Paus Franciscus  
Onthoud je van kwetsende woorden. Zeg lieve woorden. 
Onthoud je van neerslachtigheid. Vul je met dankbaarheid. 
Onthoud je van boosheid. Vul je met geduld. 
Onthoud je van pessimisme. Vul je met hoop. 
Onthoud je van zorgen. Vertrouw op God. 
Onthoud je van klagen. Contempleer de eenvoud. 
Onthoud je van drukte. Bid. 
Onthoud je van verbittering. Vul je hart met vreugde. 
Onthoud je van zelfzucht. Voel mee met anderen. 
Onthoud je van wrok. Wees verzoend. 
Onthoud je van woorden. Wees stil zodat je kan luisteren.  
(Bron: www.kerknet.be) 

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  

- 06 maart 2021 : pater Simon  
- 07 maart 2021 : pater Simon  
- 13 maart 2021 : pater Andy 
- 14 maart 2021 : pater Andy  
- 20 maart 2021 : pater Luc 

http://www.kerknet.be/


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

 

- Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de 
ROZENKRANS in de kapel. 
- Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00 

uur tot zondagmorgen 8.00 uur.  

- Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet een van de pastors aan te spreken of te 

bellen: 020-6191766 

 
Uitnodiging kindernevendienst op Palmzondag 2021 

Op zondag 21 maart 2021 zullen we met de kinderen tijdens de 
kindernevendienst palmpaasstokken versieren. 
Alle kinderen zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom in de 
ontmoetingsruimte van de Pauluskerk. Wij zorgen voor de materialen die 
nodig zijn voor een versierde palmpaasstok. De palmpaasstokken blijven bij 
ons in de kerk tot Palmzondag op 28 maart. Dan kunnen de kinderen hun 
eigen palmpaasstok aan de andere mensen van de parochie laten zien. 
Hierna gaan we met de kindernevendienst terug naar de ontmoetingsruimte 
om ons te verdiepen in de Goede Week en Pasen.  
 
Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op 
Youtube: Geloven in Nieuw-West - YouTube 

Het eerste en tweede fragment kunt u nu al bekijken:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE 
2) https://www.youtube.com/watch?v=U1MndDSIseA  (Pastor Andy 

aan het woord) 
Mededeling voor de bezorgers van het Goede Nieuws 

Binnenkort komt de nieuwe editie van ons gezamenlijke parochieblad weer 
uit, met nieuws uit onze parochie.  
De geplande datum van verspreiding is 9 maart. 

VASTENACTIE 2021 
WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Wij steunen de volgende projecten tijdens de vastenperiode  

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


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. Henk Janssens 
b. Eline Duivelshof  
c. Pakalinskis            

Collecte+kaarsen+intenties (17, 20-21 februari): 265,65 Euro  
Vastenactie (20-21 februari): 201,20 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  

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 9,2-10 

Het evangelie van de gedaanteverandering, op weg naar Jeruzalem, waar het 
heilsgebeuren ten volle plaats zal vinden.  Een moment van bemoediging om ons te 
helpen deze weg met vertrouwen te kunnen gaan en Goede Vrijdag te kunnen 
beleven als een echt heilsgebeuren. Jezus leidt ons boven op een hoge berg. Hij wil 
ons leiden naar de verbondenheid met God, de Vader. Is Hij zelf daar zijn weg naar 
Jeruzalem niet begonnen door zich in de woestijn helemaal te plaatsen in de 
verbondenheid met zijn Vader, waardoor Hij weerstand kon bieden aan de duivel? 
Ook voor ons moet onze weg van redding daarom daar beginnen. Jezus en zijn 
leerlingen zijn er geheel alleen. Het is als een retraite, als een tijd van vasten, een tijd 
van bezinning. Alleen met Hem zijn. Deelgenoot worden van het gesprek tussen 
Jezus, Mozes en Elia.  Een gesprek dat alleen maar kan gaan over bevrijding, 
verlossing, redding, overwinning van het kwaad en overwinning van de dood. Een 
gesprek over heil. En dan de woorden mogen horen: “Dit is mijn Zoon, mijn 
Welbeminde, luistert naar Hem.” Hij is degene die dit gesprek voor jou,  voor jullie 
tot werkelijkheid gaat maken. En zij moeten weer afdalen. Kom, wees niet bang om 
met deze boodschap in je hart af te dalen naar jouw concrete leven, om die weg van 
verlossing, die weg van leven met Hem in vertrouwen te gaan. Ja, het is de weg naar 
Jeruzalem, die de weg naar de dood lijkt te zijn. Maar het is de weg die met Hem door 
de dood heen zal gaan naar het ware leven. Naar Pasen! (Bron: Bezinning op het 
woord: Inleiding in de liturgie van elke dag) 
 

**Een gezegende zondag** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

