
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 21-28 mei 2022 

Zesde Paaszondag, jaar C 
Hand. 15,1-2.22-29                   Apok. 21,10-14.22-23                Joh. 14,23-29 

 
TER OVERDENKING: Het is merkwaardig hoe door alle eeuwen heen telkens …… 

Uit een toespraak van Titus Brandsma (1881-1942) op 11 november 1932 over vrede en 
vredelievendheid 

“Het is merkwaardig hoe door alle eeuwen heen tekens vredesherauten zijn 
opgestaan, vredestichters en verkondigers van de boodschap van de vrede. En al na 
enige tijd hun stem verloren in het nieuw opkomend strijdgewoel, na de 
verschrikkingen van de oorlog kwam ook weer bezinning en weerklonk opnieuw de 
boodschap van vrede.  
Wil men de oorlog voorkomen, dan zal het nodig zijn dat de maatschappij zich anders 
instelt. Er moet een gezonder geest komen in het maatschappelijk leven, gedacht 
worden aan een meer positieve vredesinstelling om daar door de oorlog in de kiem 
te smoren. Waar nu de politiek van de onderscheiden landen zo goed als geheel door 
het eigenbelang wordt beheerst en bij de onderhandelingen niemand een 
duimbreed wijkt dan alleen wanneer hij er voordeel voor zichzelf in ziet, daar moet 
eraan gedacht worden dat de samenleving slechts tot bloei kan komen, als men niet 
tevreden is met de ander geen nadeel doen, maar men de samenleving begrijpt als 
het middel om elkaar diensten te bewijzen en door uitwisseling van diensten 
gezamenlijke vooruit te komen.  
Als wij de feiten goed bezien, dan moeten wij tot de erkenning komen, dat wij allen, 
in en door de maatschappij waarin wij leven, de oorlog hebben bevorderd en er zo 
schuldig aan zijn.  
Onze liefde voor de vrede was nog niet de ware welgeordende liefde. Wat had onze 
liefde voor de vrede beter, volmaakter, werkdadiger kunnen zijn geweest. En als 
werkelijk de mensen meer oprecht en naar juister inzicht de vrede hadden liefgehad, 
niet met woorden maar metterdaad, zou het er met de kansen op oorlog dan toch 
niet enigszins anders uitzien?” (bron: KNR Bulletin, april 2022) 
 



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 KOMENDE WEEKENDEN  

- 26 mei     pater Simon (Hemelvaart om 10:00 uur) 
- 28 en 29 mei     pater Luc  
- 04 en 05 juni                              pater Simon en Deken (Vormselviering) 
- 11 en 12 juni    pater Luc 
- 18 en 19 juni     pater Simon  
 
INTENTIES  

- uitdankbaarheid voor de 90e verjaardag van Rie Menke en de 80e verjaardag 
Catharina Vieira 
- om steun en vertrouwen 
- voor de zielenrust Annke Van Bentum-Buijen 
- voor overleden ouders Heekel Sol en overleden familieleden 
MEDEDELINGEN 

- 26 mei Hemelvaartsdag om 10.00 uur is de Misviering.  
- 28 mei KOORREPETITIE vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
- Ter attentie van de bezorgers van Het Goede Nieuws: Het Goede Nieuws ligt 
gereed voor de bezorging (zoals gebruikelijk in de ontmoetingsruimte van de 
pastorie). Hartelijk dank aan alle redactieleden en bezorgers voor jullie inzet.  
- Wij hebben de oude traditie van het collecteren in een collectemand hervat. 
Alvast dank aan de collectanten van onze kerk! 
 

Beste Ouders 
 
De INSCHRIJVING voor DE EERSTE COMMUNIE of HET  VORMSEL 2023 is geopend! 
 
U kunt al uw kinderen laten inschrijven via dit mailadres: 
simon.nongrum@donbosco.be of bellen op 020 619 17 66. Op 18 september 2022 
na de misviering van 10.00 uur is de BIJEENKOMST voor ouders voorzien. 
 
Het schema voor catechese van de Eerste Communie en de vormelingen zal plaats 
hebben volgens de afspraken die de ouders, de catechisten en de pastoor 
gemaakt hebben.  We kijken er naar uit  

 
COLLECTE 591,30  KAARSEN 113,60 + INTENTIES (14-15 mei ): € 704,90 
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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 hulp behoeven 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. 
MEDEWERKER 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. 
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 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
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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 JOHANNES 14,23-29 

Het Evangelie is een stukje van het laatste gesprek dat Jezus met zijn leerlingen had 
voor zijn dood. Hij spreekt met hen over de nieuwe manier waarop hij, na zijn dood, 
toch bij hen zal blijven. Drie zaken komen daarbij ter sprake: de vrede, de liefde en 
heilige Geest. Blijkbaar zijn er twee soorten vrede: ’zoals de wereld die geeft’: vaak 
een schijnvrede, die op kunstmatige of onrechtvaardige manier verkregen wordt; die 
dus een vals gevoel van rust geeft, en de vrede die Jezus zijn leerlingen nalaat: die is 
van een andere aard; die heeft alles te maken met God zelf, en met de liefde 
waarmee Jezus heeft liefgehad; ze betekent niet alleen dat er geen ruzie is en dat 
er geen gewapende conflicten zijn; die vrede die Jezus zijn leerlingen nalaat is het 
gevolg van volgehouden, liefdevolle inzet die leidt tot welzijn en recht voor alle 
mensen. Liefde in vers 23 is in feite een herhaling én een aanvulling van de vorige 
verzen: 15,16 en 21; als het ware een voorstelling van die liefde of liefdesstroom:  
Christus, de liefde langs Christus naar ons; wij en de liefdesband met Christus en die 
liefde kan gemeten worden in de trouw aan de geboden, aan het woord van Christus 
en dat niet ‘zijn’ woord is maar dat van de Vader. 
Heilige Geest: De taak van de Geest zal het zijn het woord van Christus bij de 
leerlingen levendig te houden, dat betekent: die Geest zal hun alles in herinnering 
roepen wat Jezus hun gezegd heeft. Dat is geen nieuwe openbaring die de Geest 
brengt, want Christus was de volle openbaring en zo was hij de definitieve. Het is wel 
inzicht: een juist en een volledig inzicht, in het geopenbaarde. In de wisselende 
omstandigheden waarin zij terechtkomen, zullen de leerlingen creatief moeten zijn 
en nieuwe wegen moeten zoeken om aan het gebod van de liefde trouw te blijven. 
Vreugde om het vertrek van Jezus (v. 28): Het afscheid is in feite geen scheiding, ze 
moeten niet schrikken, maar zich verheugen over zijn vertrek. Waarom? Van de 
Vader heeft de Zoon een opdracht gekregen en die is bijna volbracht: de verlossing 
van de wereld. Vanuit dat feit – de gekregen opdracht van de Vader – is het 
gemakkelijker te begrijpen dat Jezus zijn Vader “groter” noemt dan hij zelf (v. 28). 
° Om die woorden: ‘groter dan ik’, zijn geen theologische moeilijkheden te maken. 
Willen we één blijven met Christus, ook al is hij van ons weg, dan kan dat meer door 
de liefde en daartoe is het geloof een noodzakelijk fundament.  
Voorzegging (v. 29) De echte reden van die voorzegging? Christus moest dat alles 
wel voorzeggen aan zijn leerlingen, om hun geloof niet te doen wankelen wanneer 
het gebeurt en opdat ze de diepere betekenis van het komende gebeuren zouden 
geloven.(naar de preeknotities van Pater Adriaan) 

****Een Gezegende Zondag**** 


