
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 26 februari-04 maart 2022 

8e zondag door het jaar C 
Sir. 27,4-7                 1 Kor. 15,54-58                Lc. 6,39-45 

 

TER OVERDENKING: “God is een God van vrede en niet van oorlog” 

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij oproep van paus Franciscus om 
een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari 
deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” 
van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse 
zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten 
op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus 
de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”. 
Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne 
binnen. Wereldwijd leidde dit tot reacties. Ook van de bisschoppen van de 
Europese Unie (COMECE). De Europese bisschoppen delen de gevoelens van 
angst en bezorgdheid van paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische 
autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer 
lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. 
Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet 
thuis op ons continent.” 
De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en 
vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend 
“om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze 
crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die 
internationale bescherming zoeken moeten worden verwelkomd. “Het is onze 
roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en 
zusters te verwelkomen en te beschermen”, aldus de Europese bisschoppen. 
De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met 
paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat 
de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om 



hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet 
van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij 
broeders zijn en geen vijanden.” 
De Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de gebeurtenissen in 
Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich 
aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het 
is belangrijk om te blijven bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet 
getreden kan worden om tot vrede te komen. (bron: rkkerk.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  

- 02 maart   : diaken Henny Koot sdb (Aswoensdag)  om 19.00 uur  
- 05-06 maart  : pater Luc 
- 12-13 maart   : pater Simon 
 
MEDEDELINGEN 

- Er zal geen Misviering van 11.00 uur worden gehouden van 28 februari t/m 
03 maart 2022.  
- 02 maart Aswoensdag om 19.00 uur. Onze broeders en zusters van de andere 
kerkgemeenschappen in Nieuw-West zullen ook deelnemen in deze 
Aswoensdagsviering.  
- Elke Woensdag gedurende Vastenstijd wordt er een Vesperdienst in de 
verschillende kerken in Nieuw-West georganiseerd. Op een apart blaadje kan je 
het schema vinden. Iedereen is welkom voor deze Vesperdienst.   
- 04 maart Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 uur 
- 06 maart Catechese voor Eerste Communie en Vormelingen  
- 07 maart Vrijwilligersavond vanaf 18.00-21.00 uur. Alle vrijwilligers zijn 
uitgenodigd! De uitnodiging vind je op een apart blaadje, achteraan op de tafel 
bij de ingang van de kerk. 
- Vanaf volgende week zondag zullen we met de Vastenactie 2022 beginnen.  
Dit betekent dat een extra collecte gedurende vastentijd zal worden gehouden.  
 
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: Henk Janssen, Henrica Johanna Jans, en Yeroen Zwetsloot 
- Zieke parochianen: Ruud Kok, Gerda Ockers, Pater Begheyn sj 
- om vrede en gerechtigheid voor Oekraïne’s broeders en zusters 
  
COLLECTE 177,05 + KAARSEN 73,65 + INTENTIES 40 (12-13 feb): € 290,70 

 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
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YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (op deze YouTube kanaal kunt u de 
viering live volgen en terugkijken) 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN LUCAS 6,39-45 

De carnaval laat ons wat ontspannen afstand nemen van de ernst in de wereld. 

De problemen rond de coronacrisis hebben ons allemaal getoond hoe kwetsbaar 

we zijn als mensen. Het evangelie van deze achtste zondag en carnaval passen 

goed bij elkaar. Het evangelie nodigt ons uit om onszelf eens af te vragen wat ons 

ertoe beweegt een naaste te willen corrigeren. De liefde adviseert ons dat als je 

fouten zoekt, een spiegel te gebruiken in plaats van een vergrootglas of een 

verrekijker. Niets schijnt voor de mens zo moeilijk te zijn als zijn eigen fouten te 

herkennen en te aanvaarden. We leven allemaal met onze eigen splinters, balken 

en blinde vlekken. Maar bemoedigend zegt Jezus ons: als het hart goed is dan 

zijn de vruchten ook goed. Het is goed om onszelf regelmatig af te vragen wat 

ons ertoe beweegt een naaste  te corrigeren. In de wereld van de media horen 

we helaas veel negatiefs over personen en situaties en worden zaken soms flink 

gedramatiseerd. In de eerste lezing horen we hoe men het boze van de mensen 

ontdekt in het spreken. Ook de mens wordt beproefd door wat hij zegt in het 

gesprek, en aan de woorden van de mens herkent men zijn gezindheid. In de 

vastentijd zijn we uitgenodigd om bewust dankbaar te zijn en meer te bidden. In 

het gebed ontvangen wij vergeving en krijgen wij Goddelijke impulsen om ons 

leven positief bij te stellen. Ook opent het gebed ons hart voor de nood van 

anderen en door het gebed leggen wij ons leven open voor God. Het gebed maakt 

ons vrij van angst en zorgen, in de zekerheid en het vertrouwen dat God zal 

zorgen voor alles wat we echt nodig hebben. Carnaval, ofwel Vastenavond, is 

sterk verbonden met het katholieke vasten. Over drie dagen vieren wij 

Aswoensdag, nog steeds een verplichte vasten- en onthoudingsdag. Veertig 

dagen waarin we Jezus’ lijden en sterven gedenken. Veertig dagen waarin we ons 

voorbereiden op het grote feest van Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis. Maar 

voordat we dat gaan doen is het goed om in dankbaarheid van Gods goede gaven 

te genieten. Want dat zegt ons de prefatie duidelijk en helder: “Om heil en 

genezing te vinden zullen wij U danken altijd en overal.” Wat willen we nog 

meer? (bron: Bezinning op het Woord, inleiding in de liturgie van elke dag, 

februari 2022) 

****een gezegende zondag**** 


