
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 09-15 april 2022 

Palm- en Passiezondag, jaar C 
Lc, 19, 28-40       Jes. 50, 4-7       Fil, 2, 6-11     Lc, 22, 14-23, 56 

 

TER OVERDENKING: De Spiritualiteit van Palmzondag 

1. Hosanna betekent zowel ‘hoera’ als ‘red ons’. Waar we onmachtig zijn, 

gekwetst, beperkt, zondig, tekortschietend, daar kunnen we vanuit de 
diepte van ons hart roepen om Gods hulp. Dat is de plaats van redding, 
ons Jeruzalem. Daar mogen we Jezus Christus intocht laten houden. Blij 
en zonder angst. Want Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om 
te redden en te winnen voor een nieuwe vriendschap met God.   

2. Wat de mensen de ene dag bejubelen, verguizen ze morgen. Het is een 
goede herinnering om ons wat te onthechten van ons verlangen naar 
succes en goedkeuring van anderen. Zoek liever schatten in de hemel die 
niet vergaan, dan wat roem en eer die heel vergankelijk zijn. God is een 
vaster fundament dan menselijke zekerheden.  

3. Om een oprechte relatie met God te beleven, heb je geen macht nodig, 
geen succes en geen uiterlijk vertoon. Vriendschap met God is in eerste 
instantie onzichtbaar en onvoorstelbaar. Maar het onvoorstelbare is toch 
gebeurd. Christus heeft voor ons de weg naar God vrijgemaakt, door de 
dood heen. Een innig leven met God is mogelijk en kan alles veranderen. 
Zoals gist in het deeg.  

4. Er is veel dat gelouterd moet worden om tot die innige vriendschap met 
God te komen. Veel zal verdwijnen en vergaan. We mogen sterven aan 
onze illusies en ego-behoeften. Er is een groter wonder om naar uit te 
kijken. Het wonder dat God zich klein maakt om dicht bij ons te zijn.  

5. De enige overwinning in het spirituele leven is de overgave en het offer. 
Zoals Jezus mogen we ons hele leven uit handen geven. Om daarna alles 
te verwachten van God. We betalen een kleine prijs, voor een 



onnoemelijk cadeau. Wat we geven is niet veel, ook al is het alles wat we 
hebben. Wat we krijgen, is niet te overzien. Gods genade is werkelijk 
oneindig. (bron: www.kerknet.be) 

 

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  
 
VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK en PASEN 2022 

10 april 2022 - Palm- en Passiezondag: 10.00 uur  
12 april 2022 - Boeteviering/biechtgelegenheid: 19.00 uur 
14 april 2022 - Witte Donderdag: 19.00 uur 

(niet om 10.00 uur zoals in Het Goede Nieuws staat) 
15 april 2022 - Kruisweg: 15.00 uur en  Kruisverering: 19.00 uur 
16 april 2022 - Paaswake voor gezinnen en kinderen: 17.00 uur 
           - Paaswake voor iedereen: 20.00 uur  
17 april 2022 - 1e Paaszondag: 10.00 uur 
18 april 2022 - 2e Paasdag: 10.00 uur  

 
INTENTIES  

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

- Wie het wil en kan, je mag je naam opgeven voor de Voetwassing van de 
Witte Donderdag. Graag je naam aan Pater Luc geven.  
- 12 april Vesperdienst/Biechtgelegenheid om 19.00 uur  
- de nieuwe SAMENKERK, het blad van het bisdom, ligt op de tafel bij ingang 
van kerk.  
- 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 eerder gehouden synodebijeenkomst ligt achter in de kerk 
op de tafel.  
 



COLLECTE  226,15 + KAARSEN 100,30 + INTENTIES (02-03 april):€ 336,45 

Vastenactie: € 129,70 
 
CARITAS/ HULP/ ONDERSTEUNING 

De IPCI  “Amsterdam Nieuw West”  is de Caritas-stichting binnen de parochie van 
de:    “Parochie, De Vier Evangelisten”.  Wij kunnen mensen in  acute  financiële 
nood helpen. Mocht uzelf of weet hebben van anderen die hulp nodig hebben, 
neem dan contact op met: De Pastors Luc of Simon.  
Parochiesecretariaat:  020 619 17 66 
Of met:  secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  of de-pijp@outlook.com  
 
Wilt u doneren of storten?   Dat kan, ook deze Caritas heeft een ANBI-status. 
We worden elk jaar gecontroleerd of alles wel goed en eerlijk gaat. 

 NL04 ABNA 0102 1207 30 
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. 
 
MEDEWEKER SECRETARIAAT 

Voor wie het nog niet wist: Nicole van Soest is de vrijwilliger op het secretariaat. 
Zij is dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 aanwezig. 
Zij behandelt de post (incl. mail), houdt de agenda bij, plaatst berichten op de 
website en de facebookpagina, regelt de zalenverhuur, houdt de kerkboeken bij en 
ondersteunt het parochiebestuur. Nicole is bereikbaar op T. 020-6191766 of via E. 
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  
 
VERSTERKING SECRETARIAAT GEZOCHT 

We willen de parochiegroepen weer nieuw leven inblazen. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Een deel van de vrijwilligers is ons ontvallen en iedereen is een dagje ouder 
geworden. We willen daarom dat het secretariaat, waar nodig, de groepen gaat 
ondersteunen, zodat we een actieve parochiegemeenschap blijven. 
Daarom zoeken we een vrijwilige medewerker die Nicole van Soest wil 
onderteunen op het secretariaat. Je wordt goed ingewerkt. 
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Tijd: 1 tot 2 ochtenden in de week 
Wat moet je kunnen? Omgaan met Outlook, internet, Word en liefst ook een 
beetje Excel. 
Interesse? Meld je dan aan bij Nicole van Soest op di-, woe- en vrijdagochtend T 
6191766 of via E. secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
 

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  
 

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) 
 

HET IS DE KRACHTIGSTE WEEK VAN HET JAAR! 

Het is een stille week 
Zoveel onrecht 
Zoveel lijden 
Zoveel verlies 
 
Het is een goede week 
Zoveel trouw 
Zoveel overgave 
Zoveel moed 
 
Het is een heilige week 
Zoveel herkenning 
Zoveel verbondenheid 
Zoveel hoop 
 
Het is de krachtigste week van het jaar 
Stenen worden weggerold 
Duisternis wordt verlicht 
Graankorrel wordt kiemkracht 

Jean-Paul Vermassen 
 

****een gezegende zondag**** 
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