
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 02-08 april 2022 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd, jaar C 
Jes. 43,16-21                             Fil. 3,8-14                            Joh. 8,1-11 

 

TER OVERDENKING: HOOP in de vasten! 

Het is dit jaar een vasten tussen wanhoop en hoop. 
Vasten zou een tijd van hoop moeten zijn. Als kind keek ik uit naar Pasen, naar 
de chocolade eieren en paashazen. Naar de diepbruin geverfde hardgekookte 
eieren van mijn grootmoeder, waarvoor ze wekenlang haar uienschillen spaarde. 
Naar de kleurig beschilderde eieren die we thuis versierden en hoe die op 
Paasdag over de hele voortuin en oprit verspreid zouden liggen. Naar de nieuwe 
bal in een netje die ik elk jaar met Pasen kreeg. Het was allemaal wel iets minder 
spannend dan met Sinterklaas, maar de paasklokken zorgden toch voor veel 
plezier. Het was ook altijd de tijd waarin de hele wereld leek op te klaren: er 
kwamen paasklokjes tevoorschijn en hier en daar al wat blaadjes. De dagen 
waren opnieuw licht en in de plassen kon je al kikkervisjes vinden. Na al die tijd 
konden we eindelijk weer elke dag buitenspelen. Toen ik volwassen werd, was 
de vasten een tijd om even halt te houden en te focussen op wat er echt toe 
deed. Om na te gaan wat er bijgestuurd moest worden. Om uit te kijken naar het 
licht en de hoop van Pasen. Om te laten doordringen dat alleen liefde 
levenskracht heeft. En dat liefde sterker is dan zelfs de dood. Dit jaar is de vasten 
eerder een tijd van angst en beven dan van hoop. Net zoals twee jaar geleden, 
maar ditmaal om een heel andere reden. We zien de waanzin en de verwoesting 
van de oorlog, de gewonden en de doden, de mensen op de vlucht die voor altijd 
getekend zijn. En ook al zetten we de liefde in als onoverwinnelijke troefkaart, 
toch voelen we de pijn in ons hart die onze hoop dreigt op te slokken. We 
droomden van een wereld met steeds meer begrip en we kregen een oorlog 
waarin alleen wapens spreken. Dat is hard en het doet ons twijfelen aan de 
verrijzenis. Stel dat het met de wereld echt de verkeerde kant opgaat? Hebben 
we het al die tijd dan fout gezien? Zijn we misschien naïef? Kunnen we met hoop 



en liefde iets beginnen tegen wie denkt in termen van macht en geweld? Het 
antwoord is: ja. We moeten wel. Alle mensen zijn kinderen van God. Er zit in elk 
van ons een hunkering naar wat echt goed is. Ook al is dat soms heel diep 
verstopt of onherstelbaar beschadigd. Geloof, hoop en liefde zijn de enige 
richting die we uit kunnen. Voetje voor voetje. Tot Pasen en ver daarna. Ook dit 
jaar wordt het Pasen. Ook dit jaar zullen mensen weer durven hopen ondanks 
alles. Het wordt een heel bijzonder paasfeest. (bron: www.kerknet.be Kolet 
Janssen) 
 

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  

- 09-10 april   : pater Simon  
- 16-17 april  : pater Luc 
- 23-24 april   : pater Luc 
 
INTENTIES  

- Overleden: Mw. Ali Bakker 
- voor een ernstig zieke zus om kracht 
- om vrede en gerechtigheid voor Oekraïne’s broeders en zusters 
 
MEDEDELINGEN 

- 03 april Catechese voor de eerste communicanten en vormelingen 
- 08 april Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 uur 
- 09 april Kinderkoorrepetie vanaf 13.00-15.00 uur 
- 12 april Vesperdienst/Biechtgelegenheid om 19.00 uur  
- Elke woensdag gedurende de Vastenstijd wordt er een Vesperdienst in de 
verschillende kerken in Nieuw-West georganiseerd. Op een apart blaadje (in de 
kerk) staat het schema van deze diensten. Iedereen is welkom voor de 
Vesperdienst.   
- Een verslag van de synodebijeenkomst van vorige zondag ligt achter in de kerk 
op de tafel.  
 
 

http://www.kerknet.be/


COLLECTE  254,85 + KAARSEN 65,70 + INTENTIES (26-27 maart):€ 330,55 

Vastenactie: € 91,90 
 
VRIJWILLIGERS NODIG VOOR DE LIVESTREAM  

De behoefte aan de livestream van onze zondagsvieringen blijft groeien. We 
zoeken naar vrijwilligers, die bereid zijn om deze livestream te verzorgen. Ben je 
geïnteresseerd? Bel met pater Simon 06-87714699  
 
CARITAS/ HULP/ ONDERSTEUNING 

De hulpverlening in onze parochie heeft een naam;  IPCI Amsterdam Nieuw 
West. Deze Caritas is een fusie van de verschillende parochies in Nieuw West. 
Graag willen wij in contact komen met mensen in de parochie die ons kunnen 
wijzen op de noden die leven onder de mensen. Ook zouden we graag in 
contact komen met mensen die hulp kunnen gebruiken. Dat gaat volledig 
anoniem,  uw naam wordt nergens geregistreerd. 
Als u in contact wil komen met ons, graag melden bij de Pastors Luc of Simon. 
Of met het parochiesecretariaat:  020 619 17 66  of: 
    secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
     de-pijp@outlook.com  
Wij kunnen ons eigen nummer helaas niet vermelden. 
Bert Koeleman  Voorzitter 
Lia Kok   Penningmeester  
 
INZAMELEN VOOR DE VOEDSELBANK 

Voor diegene die daadwerkelijk iets willen doen voor hun naasten,  gaan we 
weer actief  inzamelen voor de voedselbank. Achter in de Kerk zal een bak 
komen te staan, waar u VOORVERPAKTE  etenswaren in kan doen. 
Deze worden dan na afloop naar de Voedselbank Osdorp gebracht. 
***Let u wel alstublieft op de houdbaarheid van de producten. 
 
UITNODIGING KINDERNEVENDIENST OP PALMZONDAG 2022 

Op  zondag 3 april 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 10 april.  Dan kunnen de kinderen hun eigen palmpaasstok aan 
de rest van de parochie laten zien. Hierna gaan we met de kindernevendienst  
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terug naar de ontmoetingsruimte om ons te verdiepen in de Goede Week en 
Pasen.  
 
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 (op deze YouTube kanaal kunt u de 
viering live volgen en terugkijken) 
 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN JOHANNES 8,1-11 

“We lezen hier een schitterend verhaal van Jezus’ levensinstelling tegenover de 
zonde. Het is een gedeelte (perikoop) dat vrij laat in het Johannesevangelie 
terechtkwam. Volgens de Wet van Mozes moeten beiden: de vrouw zowel als 
de man die overspel plegen, gestenigd worden. Opmerkelijk is dus dat alleen de 
vrouw aangebracht en aangeklaagd wordt. Dat betekent dus dat het de 
aanbrengers (nl. Schriftgeleerden en Farizeeën) niet zozeer te doen is om het 
recht of de zuivere moraal, maar meer om Jezus te strikken. Hij weet dan wel 
deze vrouw op een unieke wijze uit de handen van deze aanklagers te redden 
en haar verlossing te brengen door de Wet van Mozes op de juiste manier toe 
te passen. Jezus praat het zondige van de feiten niet goed, maar hij vangt het 
op in barmhartigheid. En zo wordt de vrouw niet vastgepind op en dood 
gespijkerd door haar verleden en wordt ook de eigenlijke doelstelling van de 
Wet bereikt, nl. het leven bevorderen, ook van de zondaar. 
Als Jezus dus de aanbrengers het verwijt maakt met de woorden: “Wie zonder 
zonde is, werp de eerste steen”, dan is daarmee bedoeld het puur wettische 
van de Joodse samenleving aan te klagen. Ook hier mag dus weerom van Jezus 
gezegd worden dat hij ‘niet gekomen is om Wet en Profeten af te schaffen, 
maar wel om de vervulling te brengen’. Ook reeds zijn hele optreden en gedrag 
tegenover de vrouw: haar zo ernstig nemen als volwaardige en evenwaardige 
menselijke persoon, moet in die tijd opzien gebaard hebben en is reeds ware 
emancipatie geweest avant la lettre.”  

(naar preek notities van Pater Adriaan) 
 

****een gezegende zondag**** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

