
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 26 maart – 01 april 2022 

Vierde zondag van de veertigdagentijd, jaar C 
Joz. 5, 9a.10-12                             2 Kor. 5, 17-21                             Lc. 15,1-3.11-32 

 

TER OVERDENKING: Laat ons nooit wennen aan oorlog! 

Paus Franciscus sprak vorige zondag zijn medeleven uit met het 'martelarenvolk' 
van Oekraïne dat getroffen is door de onmenselijke wreedheid van de oorlog. 
 

Paus Franciscus heeft na het Angelusgebed van vorige zondag opnieuw de oorlog 
in Oekraïne veroordeeld en gesmeekt een einde te maken aan de agressie in 
Oekraïne. Een zichtbaar ontroerde paus vertelde dat hij kort daarvoor een 
bezoek had gebracht aan Oekraïense kinderen, die in het Vaticaanse 
kinderziekenhuis Bambino Gesù verzorgd worden. Onschuldige kinderen, 
waarvan er één een arm was verloren en een ander kind een hoofdwonde had 
opgelopen. De oorlog zelf bestempelde hij als onmenselijk en zelfs 
heiligschennis, omdat het ingaat tegen de heiligheid van het menselijk leven, 
vooral tegen het weerloze menselijk leven, dat moet worden geëerbiedigd en 
beschermd, niet geëlimineerd, en dat vóór elke strategie komt! Laten we niet 
vergeten: het is wreed, onmenselijk en heiligschennis! Laten we in stilte bidden 
voor hen die lijden. Laten we alstublieft niet wennen aan oorlog en geweld! 
Paus Franciscus 
Blijven helpen 
De paus riep de gelovigen op het Oekraïense volk nabij te zijn. Laten wij hen 
omarmen met genegenheid en met daadwerkelijke inzet en gebed. En, 
alstublieft, laten we niet gewend raken aan oorlog en geweld! Laten wij niet moe 
worden hen met vrijgevigheid te ontvangen, zoals wij doen: niet alleen nu, in de 
noodsituatie, maar ook in de komende weken en maanden. Want we weten dat 
we in het begin allemaal ons best doen om mensen te verwelkomen, maar dan 
bekoelt de gewoonte ons hart een beetje en vergeten we het. Laten we blijven 
denken aan deze vrouwen, deze kinderen, die op den duur, zonder werk, 



gescheiden van hun echtgenoten, zullen worden opgezocht door de aasgieren 
van de maatschappij. Laten we ze beschermen, alstublieft. 
De paus omschreef de gewelddadige agressie tegen Oekraïne als een zinloos 
bloedbad, waarin de wreedheden en het geweld zich elke dag herhalen en 
waarvoor er geen enkele rechtvaardiging bestaat. Tegelijk deed hij een oproep 
tot de internationale gemeenschap om deze verachtelijke oorlog te beëindigen. 
Hij nodigde ten slotte alle priesters, gemeenschappen en gelovigen uit zich aan 
te sluiten bij de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van 
Maria, die hij op 25 maart, op het hoogfeest van Maria Boodschap, met 
bisschoppen uit de hele wereld heeft volbracht. (bron:www.kerknet.be) 
 
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  

- 02-03 april   : pater Simon 
- 09-10 april   : pater Simon  
- 16-17 april  : pater Luc 
- 23-24 april   : pater Luc 
 
INTENTIES  

- Overleden: Mw. van Bentum-Buijen, Mw. Ali Bakker, Mw Beekman en Meneer 
en Salvatore Macri 
- om vrede en gerechtigheid voor Oekraïne’s broeders en zusters 
- uit dankbaarheid voor de 102e verjaardag  
 
MEDEDELINGEN 

- 01 april Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 uur 
- 01 april Uitvaart van mevrouw Ali Bakker om 13.00 uur  
- 03 april Catechese voor de eerste communicanten en vormelingen 
- 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.   
COLLECTE  297,85 + KAARSEN 113,35 + INTENTIES (19-20 maart):€ 411,20 



Vastenactie: € 117, 40 
 
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.  
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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 15,1-3.11-32 

Een man had twee zonen 
“De vader geeft op de eerste plaats ruimte aan zijn jongste zoon. Die krijgt 
het erfdeel waar hij om vraagt, hij mag zijn eigen weg gaan. Maar pas wanneer 
hij, rouwmoedig maar niet zonder berekening, naar zijn vader terugkeert, 
ervaart hij hoe ruim diens hart eigenlijk is. De jongste zoon wilde eigenlijk 
‘betalen’ voor de verzoening: ‘Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar 
neem mij aan als een van uw dagloners’. Dat had hij zich voorgenomen te 
zeggen. Maar zijn vader laat hem niet eens uitspreken. Sterker nog, de liefde 
van de vader gaat vooraf aan de  ommekeer van de zoon. ‘Zijn vader zag hem 
al toen hij nog in de verte was’ staat er letterlijk, dus al vóór dat hij aan de 
weg terug naar huis begonnen was. De vader snelt zelf naar buiten omhelst 
zijn zoon en viert uitbundig feest met hem, want ‘deze zoon van mij was dood 
en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden’. 
De vader geeft evenzeer ruimte aan zijn oudste zoon. Wanneer die kwaad 
wordt en niet naar binnen wil gaan, komt de vader naar buiten en gaat ook 
hem tegemoet, net zoals bij de jongste zoon. Ook de oudste denkt in termen 
van berekening: ‘Al zoveel jaren dien ik u… toch hebt gij mij nooit een bokje 
gegeven’. Maar de vader nodigt hem uit de zaken anders te bekijken, vanuit 
het perspectief van de grenzeloze liefde: ‘Jongen, jij bent altijd bij me en alles 
wat van mij is, is ook van jou’. Wie in die ruimte van Gods barmhartige liefde 
binnengaat, ontdekt een ander vaderschap en ook een nieuw broeder- en 
zusterschap. De oudste, die het smalend had over ‘die zoon van u’ wordt 
eraan herinnerd dat die zondaar zijn broer is: ‘Er moet feest en vrolijkheid 
zijn, omdat die broer van je dood was en levend is geworden, verloren was en 
is teruggevonden. 
God geeft ruimte. Aan zijn volk in het beloofde land. En aan al zijn 
mensenkinderen. Als die maar beseffen dat zij Gods barmhartige liefde nodig 
hebben! Over die nood aan verzoening spreekt Paulus in de tweede lezing.” 

Paul KEVERS 
****een gezegende zondag**** 
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