
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 09-15 januari 2021 
 

Doop van de Heer 
Jes. 55,1-11       1 Joh. 5,1-9       Mac. 1,7-11 

 
Korte overweging van deze zondag 
 

Deze is de Zoon Van God. 
In de eerste lezing horen we hoe God Jesaja aanstelt om Israëls 
overlevenden terug te brengen. En in de tweede lezing getuigt Paulus over 
zichzelf: “Door de wil van God ben ik geroepen tot apostel van Christus 
Jezus.”  
God werkt door mensen heen; ze worden als het ware aangeduid. Zo 
gebeurt het ook met Jezus. Johannes de Doper duidt Jezus aan als het lam 
van God: degene die de zonde van de wereld wegneemt. Johannes duidt 
Jezus aan als degene die doopt in heilige Geest.  
Maar die doop in de Geest is alleen maar mogelijk als wij tijd maken voor de 
geest van God in ons. Altijd, de eeuwen door, zijn er mensen geweest die, 
bevlogen van de Geest, mensen hebben geraakt met de boodschap van God. 
Maar vaak blijft onze geest verdoofd vanwege de alledaagse 
beslommeringen en de wereld, die ons zoveel aanprijst. Toch zijn er altijd 
mensen die ons daaruit redden, omdat ze een heel andere geest in zich 
dragen en uitstralen. 
De evangelist Johannes vertelt vandaag dat Johannes de Doper zo iemand 
tegenkwam in de persoon van Jezus Christus. Niet zomaar als een van de 
velen, die af en toe een beetje boven het alledaagse uitstijgen, dus niet 
helemaal vervreemd van zichzelf zijn. Nee, hij herkent Jezus als een van 
degenen die kennelijk zo uitdrukkelijk door God zijn aangewezen dat ze er 
niet onderuit kunnen om Gods geest in woord en daad uit te dragen. 



Johannes de Doper herkende dat in Jezus. Hij kon dit alleen maar zeggen, 
omdat hij wist wat dat voor een geest is: de Geest van wijsheid, waarheid, 
geduld, hulpvaardigheid.  
Het is een oproep voor die geest van God tijd te maken, zodat mensen 
zeggen, dat we mensen zijn in wie Gods geest woont. 
 

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  

- 16 januari 2021 : pater Andy 
- 17 januari 2021 : pater Andy 
- 23 januari 2021 : pater Simon  
- 24 januari 2021 : oecumenische viering  
- 30 januari 2021 : pater Andy 
- 31 januari 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 09-10 januari) 
 
Kindernevendienst  
 
Beste ouders,  
Aanstaande de zondag, 17 januari 2021, is het al de derde zondag van de 
maand. Dit betekent dat we een kindernevendienst organiseren voor de 
kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. De dienst begint om 10.00 uur 
 
Morgen 11 januari om 09.00 uur: Opruimen kerstviering  
 
 



*Coronamaatregel is 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 

 
 

Landelijk online tienergroepdag 
Zondag 24 januari - 12.00 uur - Online 
 

Strijd jij op zondag 24 januari mee om de titel ‘Aller creatiefste tienergroep’? 

Je krijgt een stel opdrachten waaruit je er steeds een of twee kiest om uit te 

voeren en je behaalt zo punten voor jouw groep. Opdracht geslaagd? Dan 

krijg je weer nieuwe opdrachten. Puntenverdubbeling is mogelijk met de 

kennisvragen. Doe mee met jouw tienergroep of stel zelf een groep samen 

met je vrienden en meld je aan! 

Tienergroepcompetitie 

Op zondag 24 januari 2021 strijd je met jouw tienergroep mee voor de titel 

‘Allercreatiefste tienergroep’. Vanuit het hoofdkantoor in Haarlem krijg je 



opdrachten toegestuurd. Aan jou en jouw groepsgenoten de uitdaging om 

zo creatief, ludiek en origineel mogelijke foto’s en filmpjes te maken. 

Hiermee verdien je punten en met kennisvragen kun je deze punten verdub-

belen. Dus ieder van jullie is nodig om zoveel mogelijke punten voor jouw 

groep binnen te halen. 

Uiteraard zijn alle opdrachten coronaproof! De opdrachten zijn vanuit huis 

te maken, de groep hoeft niet bij elkaar te komen. 

Programma 

Tijd Activiteit 

12.00 uur Gezamenlijke opening via een livestream vanuit de Bavo met 

een catechese en uitleg van de eerste opdracht. 

14.30 uur Update via de livestream met beelden van de eerste ingestuurde 

filmpjes en foto's 

17.00 uur Terugblik en bekendmaking winnaar via de livestream 

Tussen 12.00 en 16.30 uur hebben jullie de tijd om de opdrachten te maken. 

Je hebt steeds vijf opdrachten openstaan waar je uit kunt kiezen. Je hoeft 

niet de gehele tijd bezig te zijn met de opdrachten. Minimale speeltijd is an-

derhalf uur. 

Aanmelden 

Meld je als tienergroep aan door de naam van je tienergroep en van de 

groepsleider te mailen naar: 

• onlinetienerdag2021@gmail.com 

 
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 

 
COLOFON  Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
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