
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 31 juli-6 augustus 2021 

18e zondag door het jaar B 
Ex. 16,2-4.12-15      Ef. 4,17.20-24     Joh. 6,24-35 

 
Ter overdenking: Wat is vrijheid  

Mensen verlangen naar vrijheid, zeker na de lange periode van beperkingen 
van de afgelopen tijd door het coronavirus. Veel mocht niet en dat gaf stress 
en eenzaamheid. Het afgelopen anderhalf jaar ging het nog om een relatief 
geringe vrijheidsbeperking, tenminste als je die vergelijkt met de situatie van 
mensen die in kampen zitten of vervolgd worden. Toch heeft de ‘vrij-
heidsberoving’ op veel mensen zwaar gewogen en was die aanleiding tot veel 
discussies, protesten en rechtszaken. Vrijheid wordt dus heel belangrijk 
gevonden. En terecht! Maar wanneer zijn we eigenlijk werkelijk vrij? 
Wat is vrijheid? 
Dat is een vraag die je op meerdere niveaus kunt stellen en beantwoorden: 
er is vrijheid in de samenleving als je niet wordt belemmerd in je doen en 
laten (maar de vrijheid van de een is soms de onvrijheid van de ander) en er 
is een persoonlijke - innerlijke, geestelijke - vrijheid als je niet dwangmatig 
handelt, maar innerlijk vrij bent om iets wel of niet te doen. In sommige 
situaties zijn mensen onvrij door druk en dwang van buitenaf; veel mensen 
zijn zelf innerlijk niet vrij.(…) 
Ruimte voor een roeping 
Echte vrijheid heeft te maken met een ruimte die we ervaren om iets niet of 
wel te kunnen zeggen, doen of denken. Wie offers kan brengen, er voor 
anderen kan zijn, zichzelf kan ‘vergeten’, is vrijer dan wie dat niet kan; voor 
wie dat niet kan, is de weg naar veel keuzes al geblokkeerd. En de keuzes die 
we maken, maken ons vrijer of juist meer onvrij. De evangelist Johannes en 
de apostel Paulus hebben het daarom over “slaaf zijn van de zonde” en “vrij 
zijn in Christus” (vgl. bijvoorbeeld Rom. 8,1-17; Joh. 8,32-36). We zijn vrij als 



onze keuzes en onze ervaringen ons niet tot slaaf hebben gemaakt. We zijn 
werkelijk vrij als we innerlijk vrij zijn om te leven, te denken, handelen en 
spreken vanuit de persoon die we werkelijk zijn: kind van God, beeld en 
gelijkenis van God. Wat zijn we wonderlijk en mooi gemaakt en wat hebben 
we een mooie roeping! 
De samenleving gaat langzaam weer open. Hopelijk zal die positieve lijn 
kunnen worden doorgezet. We hebben naar die vrijheid uitgezien. Maar de 
echte vrijheid zit van binnen...(bron: https://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/) 
 
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  

- 07 augustus   : pater Simon  
- 08 augustus   : pater Simon  
- 14 augustus   : pater Luc 
- 15 augustus   : pater Luc 
- 21 augustus   : pater Luc 
- 22 augustus   : pater Luc 
- 28 augustus   : pater Simon  
- 29 augustus   : pater Simon  

 
De coronamaatregelen en de versoepeling  

- Anderhalve meter (1 ½) afstand bewaren blijft voorlopig de basisregel voor 
alle kerkgangers.  
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
- Aanmelden voor de viering bij de deur is volstaat: naam en telefoon. Na drie 
weken zijn alle gegevens vernietigd 
- Handen desinfecteren met handgel en thuisblijven bij klachten  
- Alleen voorganger(s) en het koor zingen. 
- Ga zitten in de kerk daar waar dat is aangeduid. 
- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd 
gewend zijn.  



Mededelingen 

- 4 augustus om 13.00 uur is de uitvaart van mevrouw Boosten. Zij overleed 
dinsdag 27 juli in het Leo Polakhuis.  
- 6 augustus koor repetitie, van 14.00-16.00 uur 
- Frans Ummels, de vader van Nicole van Soest, is op donderdag 29 juli 
overleden. De uitvaart zal in een intieme kring in Leiden plaatshebben. We 
wensen Nicole en haar familie sterkte en troost.  
- Pastoor Andy Jebarus is voorlopig afwezig op de parochie wegens zijn 
gezondheidsklachten. Hij is tijdelijk niet bereikbaar, noch via e-mail, noch via 
zijn telefoon. Pater Luc en pater Simon zullen hem tijdelijk vervangen. 
Bedankt voor uw begrip.  
 
 
Intenties 

- Frans Ummels (RIP) 
- Jeanne Boosten (RIP) 
- Mauro Ferrari (RIP) 
- Yvonne Gisela Coutinho (RIP) 
- P.Schurrink Meulman (RIP) 
 
Collecte+kaarsen+intenties (24-25 juli): 298,85 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 6,24-35 

“Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, 
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” Dat zijn zeer indringende 
woorden, die we echt moeten laten bezinken. Het is een heel dispuut dat 
Jezus met zijn mede-Joden voert en veel beroering te weeg brengt. Sta er 
eens even bij stil en waan je onder de aanwezige Joden als je Jezus zo hoort 
spreken. Hoe zou jij daarop reageren? Het moge duidelijk voor ons zijn dat 
Jezus hier niet de fysieke honger en dorst bedoelt. Hij bedoelt dat Hij de 
eigenlijke vervulling is van alles wat we nodig hebben. De wereldwijde crisis 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


waar we mee te maken hebben, zou ons eigenlijk tot bezinning moeten 
brengen. Maar na een betrekkelijke korte tijd dat we in onze vrijheden 
werden beperkt, schijnen we dat al snel weer vergeten te zijn. Onze 
behoeften kunnen we weer ruimschoots bevredigen door de overdaad aan 
materiele goederen. Nog steeds zijn wij mensen ons niet voldoende bewust 
dat Jezus de eigenlijk vervulling is van alles wat we nodig hebben. Konden we 
maar de moed opbrengen om echt te komen tot minder consumptief gedrag 
om daardoor bij te dragen aan een duurzame wereld en aan lediging van de 
noden. De Heer voorziet in al onze noden, als we ons maar werkelijk voor 
Hem open zouden stellen. Ons geloof in Hem is gemakkelijk iets wat aan de 
buitenkant zit en niet wordt doorleefd in al onze poriën. Als we in nood zitten, 
vinden we misschien de weg naar Hem en Hij wil ons ook werkelijk nabij zijn. 
Maar ook kan Jezus tegen ons zeggen: “Niet omdat gij de tekenen gezien hebt 
zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was 
gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat 
blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven.” Proberen we 
ons leven te veranderen en laten we ons leiden door de woorden van de 
apostel Paulus uit de tweede lezing: “Gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderricht naar de waarheid die in Jezus is.” Dan zullen we ervaren dat Jezus 
werkelijk het brood des levens is en de vervulling is van alles wat we hopen. 
(Bron: Bezinning op het woord, augustus 2021) 

 

****Een gezegende zondag**** 
 


