
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 05-11 februari 2022 

5e zondag door het jaar C 
Jes. 6,1-2a.3-8                 1 Kor. 15,1-11               Lc. 5,1-11 

 
TER OVERDENKING: Onze bisschop Johannes Hendriks - ‘Bedankt’  

De Coronapandemie maakt de leefsituatie voor velen nog steeds moeilijk, niet alleen 
voor mensen die ziek zijn geworden of een dierbare moesten missen, ook voor 
mensen die in hun bedrijf of hun werk worden geraakt, voor de mensen die in de 
zorg werkzaam zijn, voor de jongeren en kinderen die beperkt worden in hun 
contacten, in onderwijs, sport en spel, voor veel mensen die extra eenzaam zijn door 
de lock-down periodes en voor mensen die belast zijn met besluitvorming of handha-
ving. 
Ook voor mensen die werkzaam zijn in het pastoraat is dit geen gemakkelijke tijd. De 
beperkingen die de Corona-pandemie ons oplegt raken vele facetten van de liturgie 
en het pastoraat. Zij maken het lastiger om contact te hebben en mensen bij te staan, 
om catechese- en bezinningsbijeenkomsten te organiseren en wat al niet. Er zijn nu 
meer mensen met psychische problemen, er is meer eenzaamheid, terwijl het vaak 
moeilijker is de mensen te ontdekken die geestelijke bijstand en pastorale zorg nodig 
hebben. Ik denk aan hen allen, ook in mijn gebed en in de heilige Mis. 
Ik wil jullie allen opnieuw van harte bedanken voor jullie inzet om toch zoveel moge-
lijk mensen bij te staan en ervoor te zorgen dat zij laagdrempelig een beroep op jullie 
kunnen doen. Laten we proberen er voor onze mensen te zijn, ook en juist nu. Het is 
van belang dat juist nu de boodschap van het evangelie klinkt, die een licht van hoop 
en vreugde geeft en uitzicht in donkere tijden. 
Ik zie en hoor dat op allerlei plaatsen onze kerken worden opengesteld voor gebed 
en het opsteken van een kaarsje en voor extra vieringen of om een toegankelijke 
mogelijkheid te bieden om jullie te spreken. Naast de (extra) Eucharistievieringen, 
kunnen dat door de week ook gebedsvieringen zijn, zoals getijdengebed, aanbidding, 
middagen van barmhartigheid, meditatie- of woordvieringen. We horen en zien dat 
dit voorziet in een behoefte en mensen die geen kerkgangers zijn in contact brengt 



met Kerk en geloof. Ik moedig U daarom graag aan om dit te (blijven) doen en bedank 
van harte allen die zich hiervoor inzetten! 
Ik begrijp natuurlijk dat dit in sommige gemeenschappen niet altijd mogelijk zal zijn, 
bij gebrek aan vrijwilligers die dit mee kunnen dragen. Maar laten we doen wat wél 
mogelijk is en dat zo breed mogelijk - bijvoorbeeld in de huis- aan huisbladen, de 
parochie website en via andere media - bekend maken: we willen er voor jullie zijn, 
met de troost van de Blijde Boodschap, juist in deze tijd is het van belang om vanuit 
ons geloof zichtbaar te zijn voor een ieder. 
Van harte wens ik U allen zegen en inspiratie om Uw pastorale taak ook in deze las-
tige tijd te kunnen vervullen! Nogmaals van harte dankend voor Uw inzet, met beste 
zegenwensen en hartelijke groet, 
+ Bisschop Johannes Hendriks 
 
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  

- 11 en 13 februari  : pater Simon  
- 19 en 20 februari  : pater Luc 
- 25 en 26 februari  : pater Luc 
CORONA VERSOEPELING in de Katholieke Kerk 

De Nederlandse bisschoppen hebben de coronamaatregelen in katholieke kerken 
versoepeld. De basismaatregelen blijven gelden: thuisblijven bij klachten, ander-
halve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen en een mondkapje dragen bij 
verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.  
Concreet betekent dit voor de Pauluskerk het volgende: 

- De vieringen kunnen weer op de reguliere tijden plaats vinden; 
- De koren mogen weer zingen; 
- De Pauluskerk heeft een maximum van 120 zitplaatsen op 1,5 m afstand. 
- In navolging van het advies van de bisschoppen is koffiedrinken na de 

viering vooralsnog niet toegestaan. 
MEDEDELINGEN 

- 11 februari Koorrepetitie  
- Het Goede Nieuws, de nieuwe aflevering van het parochieblad, is afgeleverd. Alle 
bezorgers van Het Goede Nieuws worden vriendelijk verzocht voor de verspreiding 
ervan zorg te dragen. De doosjes staan in de ontmoetingsruimte. Bij voorbaat onze 
dank! 
- SAMENKERK, het bisdomblad, ligt achter in de kerk, ook van harte aanbevolen!  



 
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 paters Luc of Simon, 
of met het parochiesecretariaat: 020 - 619 17 66 of: 
    secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  
Wij kunnen ons eigen nummer helaas niet vermelden. 
Bert Koeleman  Voorzitter 
Lia Kok   Penningmeester  
 
INTENTIES  

- Eline en Coen Duivelshof 
- Henk Janssen 
- overleden familie Alfonso Viere 
- overleden Maria van Eindhoven 
 
COLLECTE 187,80 + KAARSEN 89,95 + INTENTIES 70 (30 januari): 347,75 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 (op deze YouTube kanaal kunt u de 
viering live volgen en terugkijken) 
 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN LUCAS 5, 1-11                               

Alle evangelisten vertellen ons dat Jezus, aan het begin van zijn optreden, enkele 
leerlingen geroepen heeft. In het evangelie van vandaag horen we dan zeker de 
roeping van Petrus en van enkele medewerkers, vissers van beroep. Lucas doet dat 
op een bijzondere manier: hij kadert de roeping van Simon, Jakobus en Johannes in 
een verhaal over een wonderbare visvangst. In het evangelie volgens Johannes staat 
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dat verhaal helemaal op het einde (nl. Joh 21) als een verschijningsverhaal na Jezus’ 
verrijzenis. Dus heeft Lucas dat verhaal in zijn evangelie helemaal naar voren 
gebracht. In zekere zin is het een vooruitgeschoven paasverhaal. Zie vers 8: Daar is 
al sprake van Simon Petrus: pas verder in het evangelie (nl. Lc 6,14) legt Lucas uit hoe 
Simon aan die bijnaam ‘Petrus’ is gekomen. Hij belijdt zijn zondigheid. De 
aanspreektitel ‘Heer Kyrios’ veronderstelt eigenlijk het paasgeloof. En het plotselinge 
schuldbesef van Petrus is pas goed verstaanbaar nadat hij Jezus heeft verloochend. 
“Die schuldbelijdenis geeft zijn reactie weer als hij vergeving ervaart vanwege de 
Heer. Dat is allemaal beter op zijn plaats op het einde van het evangelie, zoals 
Johannes het heeft gedaan. Simon Petrus, die zijn Heer driemaal verloochend heeft, 
krijgt daar driemaal de vraag te horen ‘Hebt gij mij lief?’ en wordt vervolgens 
aangesteld tot herder van de kudde. Het lijkt dus zeer vroom en godsdienstig, 
wanneer Simon Petrus uitroept: ‘Heer, ga weg van mij want ik ben een zondig mens!’ 
en Jakobus, Johannes en alle anderen die er bij waren, reageerden op dezelfde 
manier. Van ontzetting. Maar de Heer antwoordt: ‘Wees niet bang’. O, dwaze Petrus! 
‘Wees niet bang’, zegt Jezus steeds weer. Angst en schrik zijn geen goede raadgevers. 
Ware godsdienst vertrekt van het tegendeel van schrik: God is gediend met ons 
vertrouwen in hem en in Jezus. Als Jezus zegt ‘wees niet bang’, dan is dat niet zo maar 
een goedkoop troostwoord. Het is geen goede raad, die vaak zo vlug gegeven is, 
maar waarmee niemand echt geholpen is. Nee, Jezus voegt er een uitnodiging aan 
toe: een belofte die tegelijk een nieuwe opdracht is: ‘vanaf nu zullen jullie vangers 
van mensen zijn’. “Bij Lucas luidt de zending die Simon krijgt: ‘Voortaan zult ge 
mensen vangen’. ‘Mensen vangen’, dat klinkt in onze oren niet zo positief. Maar we 
moeten trachten goed te begrijpen wat Lucas bedoelt. Hij gebruikt hier het Griekse 
woord dat letterlijk betekent ‘levend gevangen nemen’.  In het profane Grieks werd 
het gebruikt in verband met waardevolle krijgsgevangenen, die niet gedood werden, 
maar mochten blijven leven. Bovendien moeten we weten dat de zee in de Bijbel vaak 
een verzamelplaats is van kwade machten. De opdracht die Simon van Jezus krijgt, is 
dus eigenlijk: ‘mensen opvissen’, hen redden uit de machten van het kwaad”. 

(naar de preek notities van Pater Adriaan) 
 
 

***Gezegende Zondag*** 


