
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 19-25 maart 2022 

Derde zondag van de veertigdagentijd, jaar C 
Ex. 3,1-8a.13-15                1 Kor. 10,1-6.10-12              Lc. 13,1-9 

 

TER OVERDENKING: Paus tegen Kirill: oorlog is altijd onrechtvaardig 

Vaticaanstad, 16 maart 2022 - Het Vaticaan heeft bevestigd dat vandaag in de 
vroege namiddag een videogesprek heeft plaatsgehad tussen paus Franciscus 
en patriarch Kirill van Moskou. 
“Het gesprek ging over de oorlog in Oekraïne en de rol van christenen en hun 
voorgangers om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er vrede 
komt”, aldus Matteo Bruni, chef van de persdienst van de Heilige Stoel.  
Franciscus zei tegen de Russisch-orthodoxe kerkleider dat de Kerk niet de taal 
van de politiek gebruikt, maar de taal van Jezus. “Wij zijn herders van hetzelfde 
Heilige Volk dat gelooft in God, in de Heilige Drievuldigheid, in de Heilige 
Moeder van God: daarom moeten wij ons verenigen in het streven naar vrede, 
naar hulp aan hen die lijden, naar wegen van vrede, naar het stoppen van het 
vuur.” 
Beiden benadrukten volgens Bruni het buitengewone belang van het lopende 
onderhandelingsproces, want, zo zei de paus: “Degenen die de rekening van de 
oorlog betalen zijn de mensen, het zijn de Russische soldaten en het zijn de 
mensen die gebombardeerd worden en sterven.” 
“Als herders”, vervolgde de paus, “hebben wij de plicht om dicht bij de mensen 
te zijn en hen te helpen die lijden onder de oorlog. Ooit sprak men, zelfs in onze 
kerken, van een heilige oorlog of een rechtvaardige oorlog. Tegenwoordig 
mogen we zo niet praten. Er is een christelijk bewustzijn ontstaan van het 
belang van vrede.” 
En, instemmend met de patriarch hoe “de Kerken geroepen zijn om bij te 
dragen aan het versterken van vrede en gerechtigheid”, concludeerde paus 
Franciscus: “Oorlogen zijn altijd onrechtvaardig. Want het is het volk van God 
dat betaalt. Onze harten kunnen niet anders dan wenen voor de kinderen, de 



vrouwen die gedood zijn, alle slachtoffers van de oorlog. Oorlog is nooit de 
manier. De Geest die ons verenigt vraagt ons als herders de volkeren te helpen 
die onder de oorlog te lijden hebben.” 
Het videogesprek vond plaats met de hulp van tolken. Het werd ook 
bijgewoond door kardinaal Kurt Koch, president van de Pauselijke Raad voor de 
Eenheid van de Christenen, en metropoliet Hilarion van Volokolamsk, hoofd van 
de afdeling Externe Betrekkingen van het Moskouse Patriarchaat. 
(bron:www.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  

- 27-28 maart   : pater Luc 
- 02-03 april   : pater Luc 
- 09-10 april   : pater Simon  
 
MEDEDELINGEN 

- 25 maart Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 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.   
- Haal gratis een prik tegen corona op 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. 
 
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  
terug naar de ontmoetingsruimte om ons te verdiepen in de Goede Week en 
Pasen.  
 
INTENTIES  

- Overleden: Mw. van Bentum-Buijen 
- voor de zieke parochianen 
- om vrede en gerechtigheid voor Oekraïne’s broeders en zusters 
- uit dankbaarheid voor de 90ste verjaardag 
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COLLECTE  195,25 + KAARSEN 106,29 + INTENTIES (12-13 maart):€ 301,54 

Vastenactie: € 90, 65  
 
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 13,1-9 

 
Hak me niet om,  
al bleef ik als vijgenboom  
reeds jaren zonder vruchten. 
Gun mij nog vier seizoenen de tijd  
dat ik mij naar het licht omkeer. 
 
Een herfst vraag ik,  
die mij van mijn eigenwaan geneest. 
Een winter om te sterven als zaad,  
gehoorzaam in de grond. 
 
En als de lente komt,  
bekleed mij dan met bloesems,  
een witte mantel,  
even maar,  
waarvan ik mij ontdoe  
als Gij met zomerzon mijn goede wil beloont. 
 
Pluk dan mijn vruchten één voor één  
en vergeet het jarenlange wachten. 
 

 
 

****een gezegende zondag**** 
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