HET VIERTJE
Informatie over de week van 30 april-6 mei 2022

Derde Paaszondag, jaar C
Hand. 5,27b-32.40b-41

Apok. 5,11-14

Joh. 21,1-19

TER OVERDENKING: Roepingenzondag: vreugde verbindt
Iedereen vraagt zich wel eens af: “wat wil ik met mijn leven?” Maar misschien
vraag je je ook af: “wat wil God van mij?” Zondag 8 mei is het behalve Moederdag
ook Roepingenzondag - een dag waarop we speciaal bidden voor nieuwe roepingen
en jongeren aansporen om na te denken over hun roeping.
Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en
word je bijzonder getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn
Kerk, midden in de wereld van vandaag? Wil je daar in alle rust eens serieus over
verder praten? Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap? Wil je
je graag gaan inzetten in jouw parochie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je
gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat?
De Kerk biedt allerlei vormen aan waarmee jij -in je eigen tempo- kunt ontdekken
wat God van je vraagt. Ga gewoon eens langs bij de parochie of maak een afspraak
voor een oriënterend gesprek bij een priesteropleiding. De eerste stappen vragen
moed. Laat je niet door mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding. Al
voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit.
Meer informatie
Er zijn diverse mogelijkheden om je roeping nader te onderzoeken. Je kunt contact
opnemen met een van je priesters of het Willibrordseminarie, informatie lezen
over de diaken- en catechistenopleiding - het Bonifatiusinstituut of direct bij een
klooster informeren of zelfs een paar dagen meedraaien.
De flyers liggen ook op tafel bij de ingang van de kerk.

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
- 07 en 08 mei
pater Simon
- 14 en 15 mei
pater Simon
- 21 en 22 mei
pater Luc
- 26 mei
pater Simon (Hemelvaart om 10:00 uur)
- 28 en 29 mei
pater Luc

INTENTIES
- Ria Schopmeyer Loes Molder
- Mevr. Van Bentum Buijen
- voor een ernstig zieke zus en om kracht voor haar gezin
- intentie uit dankbaarheid
MEDEDELINGEN
- 1 mei Fancy Fair na de misviering
- Dinsdagen 3 en 10 mei zonder afspraak BOOSTERVACCINATIE tegen Corona.
Vanaf 13.00 tot 17.30 uur in de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196
- 6 mei KOORREPETITIE vanaf 14.00 tot 16.00 uur
- Op 8 mei zal een kind gedoopt worden tijden de zondagsviering
- Op zondag 15 mei is er van 15 tot 17 uur in de St. Bavo Kathedraal in Haarlem een
feestelijke bijeenkomst vanwege de synode. De bisschop nodigt iedereen uit die
zich betrokken voelt bij het synodaal proces. De viering bestaat uit een samen
gezongen Nederlandse vespers en getuigenissen van deelnemers aan de synode.
Na afloop van de viering is er ruim gelegenheid om een glaasje te drinken en elkaar
te ontmoeten.
COLLECTE 225, 85 + KAARSEN 167,96 + INTENTIES 0,00 (23-24 april): € 393,81
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.
MEDEWEKER 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
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

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 Johannes 21,1-19
Hem herkennen: werp het net uit rechts van de boot dan zult ge iets vangen
Een hele nacht gezwoegd, niets gevangen.
Om moedeloos van te worden.
Alles voor niets.
Dat was de ervaring van Petrus en de zijnen.
Ook ons komt dat niet onbekend voor.
Het bevel van Jezus
moet voor hen geklonken hebben als een vloek.
’s Morgens gaan vissen, op een ongewone manier,
het over een andere boeg gooien:
dat is hetzelfde als het onmogelijke vragen.
En dan blijkt de vangst overweldigend.
Hun leven neemt opnieuw een andere wending,
want ze hebben de Heer, de Verrezene, herkend.
Hij die de wereld omgekeerd wil,
Hij wijst hen een nieuwe richting.
Hij geeft leven en vrucht in overvloed.
Ook in ons leven vangen we vaak bot.
Alles waar we op hadden gehoopt,
komt anders uit dan verwacht.
Gezondheid verandert in ziekte.
Ons werk moeten we verruilen voor thuiszitten.
Soms lijkt ons leven een donkere nacht.
Ook voor ons klinkt dan de Boodschap:
“Gooi het over een andere boeg,
ga niet bij de pakken neerzitten.
Want wie je ook bent: je mag rechtop gaan.
Je mag gaan Jezus van Nazareth achterna:
van dood naar leven,
van angst en pijn
naar een nieuwe toekomst.”
(Wim Holterman osfs)
****een gezegende zondag****

