
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 30 januari – 5 februari 2021 
 

De vierde zondag van het jaar B 
Deut. 18,15-20       1 Kor. 7,32-35      Mc. 1,21-28 

 
Ter overdenking 

 
Beste broeders en zusters, in onze voortgaande catechese over het christelijk 
gebed staan we nu stil bij het belang van de Heilige Schrift in het leven van 
het gebed. De catechismus moedigt het biddend lezen van de Schrift aan, 
opdat er een dialoog kan plaatsvinden tussen God en onszelf (vgl. nr. 2653). 
Omdat de Heilige Geest, die de heilige teksten heeft geschreven, ook in het 
hart van iedere gelovige woont, worden wij door onze veelvuldige en 
biddende ontmoeting met het geopenbaarde woord in staat gesteld dieper in 
relatie te treden met de Drie-enige God. Als levend woord spreekt de Schrift 
tot ons in het hier en nu van ons leven, door nieuwe situaties te belichten, 
nieuwe inzichten aan te reiken en vaak onze gebruikelijke manier van denken 
over en kijken naar de wereld uit te dagen. De wisselwerking tussen gebed en 
het lezen van de Schrift komt vooral tot uiting in de praktijk van lectio divina. 
Deze bestaat uit het langzaam lezen van een bijbelse passage, waarna een 
periode van tijd wordt besteed aan meditatie over de tekst in openheid voor 
de Heilige Geest, waarbij God tot ons spreekt door middel van een bepaald 
woord, zinsdeel of beeld. De vrucht van deze biddende dialoog is 
contemplatie, als we stil rusten onder de liefdevolle blik van de Vader. Zo 
wordt de Schrift een onuitputtelijke bron van vrede, wijsheid en kracht, terwijl 
wij groeien in het geloof en het concreet gestalte geven in naastenliefde en 
dienstbaarheid aan anderen. 
(bron: uit de auditie van Paus Franciscus 27 januari 2021) 
 



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  

- 06 februari 2021 : pater Andy 
- 07 februari 2021 : pater Andy 
- 13 februari 2021 : pater Simon  
- 14 februari 2021 : pater Simon  

https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-voor-een-vierling/
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-voor-een-vierling/


- 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 30-31 januari) 

• Herman van de Berg      

• uit dank voor 90e verjaardag (Annie scheunhage)                                                

• overleden fam Mul-Vermeij                                         

• overleden fam Afonso Vieira                                               

 
 
Collecte (23-24 januari): 201 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 (elke zondag wordt de 
viering van 10.00 uur live gestreamd)  

 
Het evangelie van Marcus 1,21-28 

Marcus verhaalt meer daden dan woorden van Jezus. Het nieuwe bij Jezus, 
datgene waardoor hij de mensen aanspreekt, ligt niet zozeer in zijn woorden, 
maar in de manier waarop hij zijn boodschap over het koninkrijk van God in 
daden omzet. Dat geeft hem gezag. En op welke daad wordt hier vooral 
gefocust? Op de uitdrijving van een onreine geest. Hij is inderdaad gekomen 
om onreine geesten te vernietigen. Hij kan dit doen omdat hij ‘de heilige van 
God’ is. Hij vertegenwoordigt Gods heiligheid, en daartegen zijn onreine 
geesten niet bestand. Het korte bevel van Jezus en het luide spektakel 
waarmee de geest reageert, bevestigen dat Jezus inderdaad deze identiteit en 
zending heeft. Marcus brengt hier opnieuw in het kort een thema naar voren 
dat hij in het vervolg breed zal uitwerken. De discussie of Jezus door de vorst 
der demonen duivels uitdrijft (Mc. 3,22-30) en twee uitvoerige exorcisme (Mc. 
5,1-20; 9,14-29), getuigen daarvan. 
 
Een onreine geest lijkt zo irreëel, zo ver weg en van een andere tijd. Wat toen 
blijkbaar vanzelfsprekend was – de duidelijke aanwezigheid van de duivel in 
de mens – is nu voor de meeste mensen ondenkbaar geworden. Tegen die 
gewijzigde mentaliteit kan men onmogelijk de evangelieperikoop als 
argument inroepen met de bewering dat Marcus hier wil beklemtonen dat de 
duivel bestaat en manifest beslag legt op de mens. Men vergeet dan dat de 
evangelist niet het geloof in de duivel wil voorhouden, maar precies het 
omgekeerde: nl. dat die duivel, dankzij geloof in Jezus, zijn macht kwijt is. De 
afwikkeling van het verhaal laat dit zeer duidelijk uitkomen: tegenover het 
geweldige – doch machteloze – geschreeuw van de demon plaatst de 
evangelist het rustig gebiedend woord van Jezus. Op dezelfde manier zal 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


verderop in het evangelie de onstuimige zee bedwongen worden. Jezus maakt 
hier een mens vrij van een macht die hem tiranniseert en vervreemdt en hij 
geeft hem terug aan zichzelf. Dankzij Jezus is die mens weer zichzelf geworden 
en kan hij zijn leven weer in handen nemen. Hij leeft in plaats van geleefd te 
worden. Of we die vervreemdende macht nu met het evangelie veralgemeend 
“een demon” noemen, of ze de meer gangbare namen geven van passie, 
zelfzucht, structuren van onrecht en geweld of hoe dan ook, dat is in dit 
verband van ondergeschikt belang. Het evangelie wil ons wijzen op Jezus die 
in staat is de mens echt vrij te maken. 
 
Bij de lezing en de verkondiging van dit stuk evangelie zal men best niet te 
veel aandacht geven aan het spectaculaire van het exorcisme maar – in de lijn 
van Marcus – duidelijk de bevrijdende kracht in het licht stellen die uitgaat 
van het evangelie, het woord van God. De machten ten kwade zijn vandaag 
even talrijk als in Marcus’ dagen, maar ze dragen andere namen. Het geloof 
in Jezus als de Zoon van God, die de mens ontvoogdt en vrij maakt van 
verknechting en verdwazing en hem teruggeeft aan zichzelf en zijn 
waarachtige menswaardige bestemming, kan daarom ook in onze tijd nooit 
genoeg verkondigd worden.  
 
 
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 elke 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 elke 
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) 
 


