HET VIERTJE
Informatie over de week van 28 mei-03 juni 2022

Zevende Paaszondag, jaar C
Hand. 7,55-60

Apok. 22,12-14.16-17.20

Joh. 17,20-26

TER OVERDENKING: Mediazondag 2022
Paus vraagt om opnieuw naar elkaar te luisteren
In Rome is op de feestdag van Sint-Franciscus van Sales, de patroon van onder
meer de katholieke media, de boodschap van paus Franciscus voor de
Werelddag van de Sociale Communicatiemedia of kortweg Mediazondag
2022 (op de 7de zondag in de Paastijd, 29 mei) voorgesteld. Centraal staat de
oproep van de paus om beter naar elkaar te luisteren, ook in de Kerk zelf. Wij
moeten horen met de oren van God, zodat we kunnen spreken met het woord
van God, citeert hij de protestantse theoloog en nazimartelaar Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945).
In zijn boodschap met de veelzeggende titel: Luister met het oor van het hart
geeft de paus onder andere de praktische raad om te luisteren alvorens zelf
te spreken. Dat is niet alleen een opdracht voor de kerkelijke pastoraal, maar
ook essentieel in de voorbereiding van de lopende XVIe Gewone Algemene
Vergadering van de Bisschoppensynode (van oktober 2021 tot oktober 2023)
met als thema 'Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en
zending'.
Maatschappelijk verliezen wij almaar sterker het vermogen om naar de ander
te luisteren. Paus Franciscus in zijn boodschap voor de 56ste Mediazondag:
Zowel in onze dagelijkse relaties als in de maatschappelijke debatten vervallen
wij almaar vaker in een monoloog, schrijft de paus. Ook in de Kerk zelf dreigen
wij steeds vaker in ideologische kampen te vervallen als het luisteren wegvalt.
Daar tegenover staat de Bijbelse oproep om te luisteren. Ook het eerste
gebod van de Thora begint met de woorden: Shema Yisrael - Hoor, o Israël!
(Deut 6,4). Dat horen komt overeen met de stijl van God. Zeker in deze

coronatijden is dat luisteren belangrijker dan ooit, schrijft de paus (bron.
rkdocumenten.nl, 25 januari 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
- 04 en 05 juni
pater Simon en Deken (Vormselviering)
- 06 juni
pater Simon (om 10.00 uur 2e Pinksterdag)
- 11 en 12 juni
pater Luc
- 18 en 19 juni
pater Simon
- 25 en 26 juni
pater Luc
INTENTIES
- om steun en vertrouwen
- voor overleden ouders Meekel Sol en overleden familieleden
- voor overleden ouders Scheunhage van Nieuwmegen
MEDEDELINGEN
- 03 juni KOORREPETITIE vanaf 14.00 tot 16.00 uur
Beste Ouders
De INSCHRIJVING voor DE EERSTE COMMUNIE of HET VORMSEL 2023 is geopend!
U kunt 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 177,1 KAARSEN 64,1 + INTENTIES 20 (21-22 mei ): € 261,20
COLLECTE 137,1 KAARSEN 64,8 + INTENTIES (26 mei ): € 201,9
Gift € 100

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE WERKGROEP ZONNEWENDE
Zoals velen waarschijnlijk weten, bezochten de vrijwilligers van de werkgroep
Zonnewende de zieken. Deze werkgroep wordt opnieuw opgestart. Wilt u zieken
bezoeken en eventueel ook de communie langs brengen, meldt u dan na de viering
bij Wim Duivelshof of Helen Dens. Of neem contact op met het secretariaat: E.
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl of T. 6101766 (dinsdag, woensdag
of vrijdag van 8.00 tot 12.00).
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
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 dit YouTube kanaal kunt u de
vieringen en terugkijken)
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN JOHANNES 17,20-26
Het evangeliestuk van deze zondag is ‘Het hogepriesterlijke gebed van Jezus’
Het is het compendium van alle grote ideeën uit het vierde evangelie:
“Dit hogepriesterlijk gebed is het compendium van alle grote ideeën uit het vierde
evangelie en brengt een synthese van Johannes’ theologie. Het kan zelfs gelezen
worden als tegenhanger van de proloog. Daar heeft Johannes beschreven hoe het
Woord neerdaalt uit de schoot van de Vader in een wereld van duisternis en hoe het
woord is mens geworden. Hier spreekt Jezus over zijn opgang en terugkeer naar die
Vader. Hij die gekomen is, keert nu terug” .
Jezus’ testament:
“Het is ook Jezus’ testament. Mozes besloot zijn afscheidsrede met een zegen over
het volk (cf. Dt 32,33). Zo eindigen alle grote personages uit het Oude Testament
hun aardse leven: Jakob (Gn 49), Mozes (Dt 32), Samuel (1 S 12). Zo doet ook Jezus,
de nieuwe Mozes: Hij zegt zijn offergebed en zegent zijn leerlingen. Zo zal in Milete
ook Paulus doen bij de oudsten van Efeze (Hnd 20,17-38).
Johannes’ leesmethode:
“Jezus’ hogepriesterlijke gebed verdraagt nauwelijks commentaar. Je moet het
bidden, lezen en herlezen. Het schrijdt langzaam voort als in een spiraal: één stap
naar voor om dan terug te keren en nog eens hetzelfde te herhalen, maar net
anders. Over drie onderwerpen heeft Jezus het: zijn eigen verheerlijking door de
vader (17,1-11c), zijn gebed voor de leerlingen, opdat de Vader hen mag bewaren
(17,11-19), zijn voorspraak voor allen die na hen in Jezus zullen geloven, dat ze één
mogen zijn (17,20-26). Johannes’ leesmethode is: kom mee en laat je leiden aan
mijn hand, op zoek naar wat er in Jezus omgaat in dit afscheidsuur. Zoek in dat
hogepriesterlijk gebed niet naar harde wetenschappelijke logica, zoek geen
rechtlijnigheid in de ideeën en evenmin een strak geordend voortschrijden van de
gedachten. Hier staat alles samen en tegelijk: tragiek en tederheid, enthousiasme
en angst, vreugde en pijn.”
(Kardinaal Godfried DANNEELS)
****Een Gezegende Zondag****

