
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 12-18 februari 2022 

6e zondag door het jaar C 
Jer. 17,5-8                 1 Kor. 15,12.16-20               Lc. 6,17.20-26 

 
TER OVERDENKING: Wereldziekendag, vrijdag 11 februari 

Dertig jaar geleden stelde de heilige Johannes Paulus II de Wereldziekendag 
in. Doel was om met deze dag bij het volk van God, de katholieke 
gezondheidsinstellingen en de burgermaatschappij aandacht te vragen voor 
de zieken en allen die met de ziekenzorg belast zijn. Paus Franciscus is 
dankbaar voor wat er in de afgelopen dertig jaar op dit gebied is bereikt. Hij 
schrijft dit in zijn boodschap voor de Wereldziekendag van 2022, waarin hij 
waardering uit voor de stappen die al zijn gezet. De paus ziet echter ook de 
lange weg die nog te gaan is om voor alle zieken, ook op plaatsen en in 
situaties van de grootste armoede en marginalisering, een goede 
gezondheidszorg te garanderen. 
Weest barmhartig 
Het thema in de boodschap van de paus is: “Weest barmhartig zoals uw Vader 
barmhartig is” (Luc. 6, 36). Daarmee richt hij de blik voor inspiratie op God, 
“die rijk is aan erbarming” (Ef. 2, 4) en die altijd naar zijn kinderen kijkt met 
de liefde van een vader, ook wanneer zij zich van Hem verwijderen. God is 
kracht en tederheid samen. Daarom kunnen wij met verwondering en 
dankbaarheid zeggen dat de barmhartigheid van God zowel de dimensie van 
vaderschap als die van moederschap omvat (vgl. Jes. 49, 15), omdat Hij de 
zorg voor ons op zich neemt met de kracht van een vader en de tederheid van 
een moeder, er steeds naar verlangend ons nieuw leven te geven in de Heilige 
Geest’, aldus paus Franciscus. 
Wachten op bezoek 
De paus herinnert er verder aan dat het nabij zijn van de zieken en de 
pastorale zorg voor hen niet alleen de taak is van professionele hulpverleners: 



‘de zieken bezoeken is een uitnodiging die door Christus gericht wordt tot al 
zijn leerlingen. Hoeveel zieken en hoeveel ouderen leven thuis en wachten op 
bezoek! Het ambt van de troost is de taak van iedere gedoopte, die het woord 
van Jezus gedachtig is: “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 36).’ 
(bron: 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  

- 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, anderhalve 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 

- 18 februari Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 uur 
- 19 februari Kinderkoorrepetitie vanaf 13.00-15.00 uur  
- 20 februari Kindernevendienst  
- 20 februari Catechese voor de tieners/misdienaars  
 
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  
 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/


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  

- Henk Janssen 
 
COLLECTE 187,88 + KAARSEN 103,70 + INTENTIES 30 (05-06 februari): 
321,58 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 6, 17.20-26 

Vraag mensen wat ze elkaar toewensen bij gelegenheid van een verjaardag 
of vanwege Nieuwjaar en we vernemen ‘geluk’. Wij wensen elkaar geluk toe. 
‘Het gaat je goed’. Geluk is ook voor ieder van ons een intens en diep 
verlangen. Niemand kan de wens hebben om ongelukkig te zijn. Maar geluk 
is niet vanzelfsprekend of zelf maakbaar of te koop. Voor mensen met het 
verlangen naar geluk, heeft Jezus gepreekt. Hij gebruikt echter het woord 
‘gelukkig’ niet, maar Jezus spreekt van ‘zalig’. Zaligheid is meer dan geluk. 
Want geluk blijft meestal zo kortstondig en vluchtig te zijn. Geluk went 
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bovendien snel. We wennen snel aan de laatste salarisverhoging. En het is 
ook niet altijd alles goud wat er blinkt. Bovendien kan het levensgeluk van de 
een nooit gebouwd zijn op het ongeluk van een ander; wie enige 
levenservaring heeft, weet dus dat geluk  pas te vinden is aan het einde van 
een lange, moeizame weg; het vraagt bij ons de juiste instelling. Je moet 
bereid zijn om het geluk niet te willen grijpen maar om het je te laten 
schenken.  
Over die levenshouding spreekt Jezus vandaag in zijn zaligsprekingen. Zalig is 
voor ons misschien een onbekend of ouderwets woord. Maar zalig heeft met 
God en Gods Koninkrijk te maken, waarin we ons gedragen weten door Gods 
liefde, door zijn trouw en barmhartigheid. Zaligheid is een gevoel van 
geborgenheid. ‘Wij zijn in Gods hand. En uit Gods hand vallen we nooit.’ Eigen 
lijk zet Jezus de wereld op zijn kop. ‘Zalig gij, die arm zijt, want aan U behoort 
het Rijk Gods. Zalig gij, die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. 
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.’ Horen wij wel goed? Jezus geeft een 
omschrijving van zaligheid, waarmee wij vanuit ons spontane aanvoelen niet 
zomaar instemmen. Het komt ons voor, alsof Jezus met zijn visie op het leven 
ons enkel de pret wil vergallen. Maar laten we bij ‘arm’ eens het woordje 
‘tevreden’ invullen. Dan zijn we niet meer zo onverzadigbaar en is het nooit 
genoeg. Want mensen die nooit genoeg hebben, nooit dankbaar zijn, altijd 
meer willen, dat zijn eigenlijk arme mensen. Als wij tevreden zijn, dan is er 
vrede in ons hart; dan heeft men geen reden om jaloers te zijn. Men heeft 
dan oog voor de vele zegeningen, die men heeft ontvangen zoals goede 
gezondheid, een goed huwelijk, lieve kinderen, een vast inkomen waar men 
van leven kan. Jezus spreekt deze boodschap uit vanuit een eigen ervaring. 
Meer dan wie ook heeft hij het ondervonden om arm en hongerig te zijn, of 
bespot en beschimpt. Meer dan wie ook heeft Hij erop gereageerd door 
barmhartig en zachtmoedig te blijven, door vredevol en zuiver van hart te zijn. 
Als wij op eenzelfde wijze reageren, dan wordt ons leven nooit eentonig of 
ingewikkeld. Ons geluk is het geluk van de ander. Ons geluk is de houding van 
de gevende liefde. (bron: Bezinning op het Woord, inleiding in de liturgie van 
iedere dag, februari 2022) 

****een gezegende zondag**** 


