
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 12-18 maart 2022 

2e zondag van de veertigdagentijd, jaar C 
Gen. 15,5-12.17-18                Fil. 3,17-4,1              Lc. 9,28b-36 

 

TER OVERDENKING: Paus Franciscus dringt aan op vrede en humanitaire corridors 

Zonder Rusland noch Vladimir Poetin bij naam te noemen heeft 
paus Franciscus nadrukkelijk de oorlog, die bloed en tranen doet vloeien in 
Oekraïne, scherp veroordeeld. Hij herhaalde zijn oproep voor vrede in het land 
en een hervatting van de onderhandelingen. Dit is niet alleen een militaire 
operatie (de term die het Kremlin gebruikt), maar een oorlog die dood, verderf 
en ellende zaait, onderstreepte de paus. Hij drong opnieuw aan op het aanleggen 
van humanitaire corridors. Het aantal slachtoffers neemt toe, net als de mensen 
die op de vlucht zijn, vooral moeders en kinderen. De behoefte aan humanitaire 
hulp in dit geteisterde land neemt met het uur dramatisch toe. “Ik doe een 
oprechte oproep om de humanitaire corridors daadwerkelijk te beveiligen en de 
toegang van de hulp tot de belegerde gebieden te garanderen en te 
vergemakkelijken, zodat onze broeders en zusters die door bommen en angst 
worden onderdrukt, hulp kunnen krijgen die van levensbelang is.” De paus 
dankte nadrukkelijk iedereen die zich verdienstelijk maakt in de hulpverlening en 
de opvang van vluchtelingen binnen en buiten Oekraïne. “Bovenal smeek ik dat 
de gewapende aanvallen stoppen, dat de onderhandelingen zegevieren en dat 
het gezonde verstand overwint. Laten we terugkeren naar het respecteren van 
het internationaal recht!” 
Twee kardinalen reizen naar Oekraïne 
Tegelijk kondigde hij aan dat kardinaal Konrad Krajewski, de Poolse 
hoofdaalmoezenier van de Dienst Pauselijke Goede Werken, en 
kardinaal Michael Czerny, de prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van 
de Integrale Menselijke Ontwikkeling, de komende dagen naar Oekraïne afreizen 
om de bevolking te helpen. Hun aanwezigheid symboliseert niet alleen de 
aanwezigheid van de paus, maar van alle christelijke mensen die nabij willen 



zijn en die zeggen: 'Oorlog is waanzin! Stop alsjeblieft! Kijk naar deze 
wreedheid!'  
 
Journalisten 
Paus Franciscus bedankte tot slot ook nadrukkelijke de journalisten die het 
conflict volgen en de wereld op die manier in staat stellen om de wreedheid van 
een oorlog in te schatten en daarbij hun leven in de weegschaal gooien. Hij 
nodigde de aanwezigen op het Sint-Pietersplein, waarvan er velen ook 
geelblauwe vlaggen van Oekraïne hadden meegebracht, uit om te bidden tot de 
Maagd Maria, koningin van Oekraïne. (Bron: I.Media/kro-ncrv.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  

- 19-20 maart   : pater Simon 
- 27-28 maart   : pater Luc 
 
MEDEDELINGEN 

- 18 maart Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 uur 
- 19 maart Kinderkoorrepetitie vanaf 13.00-15.00 uur  
- 20 maart Kindernevendienst en Catechese voor de Tieners  
- 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.   
- Haal gratis een prik tegen corona op dinsdag 15 maart en dinsdag 22 maart. 
Locatie: Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196. Vanaf 13.00 uur – 17.30 uur. 
Afspraak maken is niet nodig. 
- Zondag 27 maart Synodebijeenkomst in de ontmoetingsruimte na de 
zondagskoffie. Iedereen is van harte welkom!  
- Goed Nieuws: onze aanvraag voor de nieuwe geluidsinstallatie en livestream  
is goedgekeurd door het bisdom.  
 
 



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. 
 
INTENTIES  

- Overleden: Mw. van Bentum-Buijen 
- Zieke parochianen: Marie van De Bogaerd,  
- om vrede en gerechtigheid voor Oekraïne’s broeders en zusters 
  
COLLECTE  322,94 + KAARSEN 127,64 + INTENTIES (01, 05 en 06 maart):€450,58  

Collecte voor Oekraïne € 112,60  
 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 

mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
mailto:de-pijp@outlook.com
https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (op deze YouTube kanaal kunt u de 
viering live volgen en terugkijken) 
 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN LUCAS 9,28b-36 

Laten we de berg opgaan,  
even maar, proeven van het vergezicht,  
het weidse perspectief, de wenkende 
toekomst.  
We zitten al genoeg in het dal,  
waar de horizon vaak niet verder reikt  
dan de blinkende spullen van het 
uitstalraam,  
de soap op het kleine scherm,  
de volgende auto in de file,  
de nieuwe carrièrestap,  
de laatste modetrend  
of het gekibbel over macht en eer. 
Verlaten we even onze kantoren,  
werkplaatsen en speelplaatsen,  
onze kleine zekerheden,  
de voorspelbare rondjes die we draaien  
in steeds dezelfde cirkels. 
Laten we de berg opgaan,  
en ons herinneren:  
de stralende mens en zijn hartstocht voor gerechtigheid. 
Misschien zien we weer even,  
als in een wolk,  
een glimp van het visioen,  
de schepping zoals ze bedoeld was:  
bevrijd, geheeld, verzoend,  
met leven in overvloed voor al wat leeft.  
Het dal zal nooit meer hetzelfde zijn. 
 

 
****een gezegende zondag**** 


