
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 30 januari-05 februari 2022 

4e zondag door het jaar C 
Jer. 1,4-5.17-19                 1 Kor. 12,31-13,13               Lc. 4,21-30 

 
TER OVERDENKING: Het Feest van Don Bosco, 31 januari  

Wie is Don Bosco? Don Bosco: een groot inspirator 
Don Bosco (1815-1888) leefde in Turijn, Noord-Italië, waar hij zich met hart en ziel 
inzette voor jongeren. Hij deed dit op een nieuwe, revolutionaire manier – een 
manier die ons nú nog inspireert in ons werk met jeugd en jongeren. Zijn methode 
heeft zich gevormd tot het Preventief Pedagogisch Systeem, dat wereldwijd nog 
steeds met succes toegepast wordt! Hieronder volgt een beknopte beschrijving van 
zijn levensloop. 
Italië in de 19de eeuw 
Napoleon is gevallen. Italië verkeert in roerige tijden: de bevolking groeit, maar er is 
onvoldoende werk. Mensen zoeken hun heil in de steden. Veel jonge jongens 
zwerven op straat, zonder familie of onderdak. Voor deze jongens lijkt er geen 
perspectief.  
De jeugdjaren van Giovanni Bosco 
Op 16 augustus 1815 wordt Giovanni geboren in het boerengehucht Becchi-
Castelnuovo. Zijn vader sterft als hij twee jaar oud is en het gezin leeft in armoede. 
Giovanni weet al vroeg dat hij priester wil worden, maar hij kan alleen ’s winters naar 
school. In de zomer helpt hij op het land. Giovanni gelooft in vrolijkheid en 
vriendschap als basis voor het leven en hij geniet ervan anderen te vermaken. Zo kan 
hij op zijn handen lopen, koorddansen en goochelen. Als hij 9 jaar is droomt hij dat 
hij een groep spelende en vloekende jongens met goedheid en liefde tot zijn 
vrienden moet maken. De droom zal hem zijn verdere leven bijblijven.  
Giovanni Bosco wordt priester 
Giovanni gaat naar het seminarie en wordt in 1841 tot priester gewijd. Hij studeert 
verder in Turijn. Wat hij daar ziet, raakt hem diep: dakloze jongens zwerven doelloos 
rond op zoek naar werk of werken onder verschrikkelijke omstandigheden. In de 
gevangenissen worden deze jongens bij zware misdadigers gestopt. In deze jongeren 



vindt de jonge priester zijn roeping. Als hij ziet dat een 16-jarige jongen de kerk wordt 
uitgeslagen, grijpt hij in. Deze Bartolomeo Garelli wordt zijn eerste leerling. Al snel 
volgen er meer.   
Het oratorio 
Tegen de zomer van 1842 komen al tachtig jongens elke zondag bij elkaar voor een 
kerkdienst, een ontbijt en godsdienstles. Don Bosco noemt deze zondagsgroep zijn 
oratorio (gebedsruimte). Er is steeds ook plaats voor ontspanning: spel, toneel en 
zang. Na zijn studie krijgt Don Bosco een plaats in een ziekenhuis voor meisjes. Ook 
daar komen de jongens trouw elke zondag. Die bezoeken worden door sommige 
mensen afgekeurd: ze begrijpen niet dat een priester zich met zulke 'boeven' 
bezighoudt.  
Keuze voor de jeugd 
Don Bosco moet kiezen: het ziekenhuis of ‘zijn’ jongens. Hij kiest voor het laatste en 
komt op straat te staan: geen onderdak, geen promotiekansen, geen inkomen. Maar 
hij heeft een belofte gedaan die hij niet zal breken en hij blijft zich inzetten voor de 
jeugd.  
De preventieve opvoeding 
Ondanks een voortdurend gebrek aan middelen blijft Don Bosco de behoeften van 
de jongens vooropstellen. Zijn vertrouwen wordt beloond! Hij richt scholen op en 
een internaat. Vanaf 1856 zorgt hij ook voor vakonderwijs: een leerwerkplaats ziet 
het licht, evenals een boekbinderij, een meubelmakerij, een drukkerij en een 
smederij. Ook op andere plaatsen start hij een oratorio. Het oratorio is nu bid-, 
woon-, werk-, leer- en speelplaats. Met open oor en oog kijkt en luistert Don Bosco 
naar wat er bij de jongens leeft en zo probeert hij te voorkomen dat kansarme 
jongeren ontsporen. Essentieel hierbij is dat de opvoeder bij de jongens aanwezig is, 
vertrouwen geeft- en ontvangt. 
Veilig voor de toekomst 
Don Bosco wil een gemeenschap beginnen die zich inzet voor de jeugd – een 
gemeenschap breder dan een congregatie (kloostergemeenschap), waar ook leken 
deel van uitmaken. Maar dit idee is te vooruitstrevend voor zijn tijd. Wél krijgt hij in 
1869 pauselijke toestemming voor een congregatie: de Salesianen van Don Bosco, 
naar de heilige Franciscus van Sales, die geduld en zachtmoedigheid verkondigde. In 
1872 is ook een congregatie voor vrouwen een feit, beter bekend als de Zusters van 
Don Bosco. Als hij op 31 januari 1888 sterft, werken er al meer dan 800 opvolgers in 
Frankrijk, Spanje en Zuid-Amerika. Ook nu nog leven zijn werk en principes 
wereldwijd voort. (bron: www.donboscowerken.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  

- 31 januari   : pater Luc (Feest van Don Bosco) om 19.00 uur 
- 05 en 06 februari  : pater Luc 
- 11 en 13 februari  : pater Simon  
- 19 en 20 februari  : pater Luc 
- 25 en 26 februari  : pater Luc 
CORONA VERSOEPELING in de Katholieke Kerk 

De Nederlandse bisschoppen hebben de coronamaatregelen in  katholieke kerken 
versoepeld. De basismaatregelen blijven gelden:  thuisblijven bij klachten, ander-
halve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen en een mondkapje dragen bij 
verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.  
Concreet betekent dit voor de Pauluskerk het volgende: 

- De vieringen kunnen weer op de reguliere tijden plaats vinden; 
- De koren mogen weer zingen; 
- De Pauluskerk heeft een maximum van 120 zitplaatsen op 1,5 m afstand. 
- In navolging van het advies van de bisschoppen is koffie drinken na de 

viering vooralsnog niet toegestaan. 
MEDEDELINGEN 

- 31 januari Don Bosco Viering om 19.00 uur. Dus er is geen misviering van 11.00 
uur. 
- 04 februari koorrepetitie  
- 06 februari komt het kinderkoor zingen  
- 06 februari catechese voor de Eerste Communie en Vormelingen  
- Pastoor Andy gaat naar huis vanaf 3 februari t/m 5 juni 2022. We wensen hem 
fijne en  goede herstellende dagen thuis.  
VRIJWILLIGERS NODIG VOOR DE LIVESTREAM  

De behoefte aan de live stream van onze zondagsvieringen blijft groeien. We 
zoeken naar vrijwilligers, die bereid zijn om deze live stream te verzorgen. Ben je 
geïnteresseerd? Bel met pater Simon 06-87714699  
INTENTIES  

- Emmy de Lely Clemens 
- Herman van de Bergh 
- Eddy Dutrieux 
- Ben Bakker 
- overleden familie Mul-Vermey 
COLLECTE 119,20 + KAARSEN 64,15 + INTENTIES 35 (23 januari ):  183,35 euro  

 
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 terug kijken) 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN LUCAS 4,21-30                                

Jezus' bezoek aan de synagoge van Nazareth wordt door Lucas verplaatst naar het 
begin van zijn prediking. Het evangelie vandaag laat ons de uiteenlopende reacties 
zien van de luisteraars te Nazareth. Eerst is er erkentelijkheid, erkenning en 
bewondering (v. 22a). Dit wordt gevolgd door verrassing en verbazing (v. 22b). Maar 
alles eindigt in verontwaardiging, afwijzing en uitwijzing (vv. 28-29). Wat ons verrast 
in deze steeds groeiende reactionaire ontwikkeling, is dat dit negatieve proces in het 
Lucasevangelie door Jezus zelf wordt uitgelokt. Hij verwijt zijn dorpsgenoten niet 
alleen dat ze hem het volksgezegde "Geneesheer, genees uzelf " (v. 23), naar het 
hoofd werpen, maar hij haalt er tegen hen nog het getuigenis bij van Elia en Elisa (vv 
26-27). Dat vraagt om een verklaring en nodigt ons uit eerst te kijken hoe Lucas zijn 
model, de tekst van Marcus, heeft herlezen. Volgens de uitlatingen opgetekend door 
Marcus, zien de mensen van Nazareth Jezus, wegens zijn moeder, zijn broers en 
zussen, als een gewone man (Marcus 6, 1-4). Ze weigeren hem dan ook een speciaal 
krediet te verlenen. Niets van dit alles bij Lucas. Hier bewonderen de mensen van 
Nazareth de woorden die vloeien uit de mond van Jezus, maar uiteindelijk jagen ze 
hem weg. Lucas wijkt af van het historisch verslag van Marcus, en gaat een eigen 
weg op. Hij schetst liever een beeld van wat er ook nu met ons gebeurt. Al te vaak, 
misschien zonder het genoeg te beseffen, doen we precies hetzelfde als de 
dorpsgenoten van Jezus. Gemakkelijk spannen wij Jezus voor onze kar, en eens 
geannexeerd, wimpelen we Hem van ons af. We bewonderen zijn woorden van 
genade, maar we beseffen niet dat die woorden, vandaag, ons betreffen. Zo laten 
wij ze aan ons voorbijgaan, en wij grijpen naast het heil dat ons aangeboden wordt. 
We stellen ons misschien op als getuigen van Jezus, maar we geven zijn boodschap 
geen plaats in ons leven. Wij noemen Jezus niet meer de zoon van Jozef, maar de 
zoon van God, en terwijl wij beweren Hem te kennen, proberen we vol illusie zijn 
prestige in dienst te stellen van onze belangen. We aanbidden hem als de Zoon van 
God, maar wij verwerpen de profeet die ons radicaal in vraag stelt. Wij, christenen, 
hebben dan dezelfde pech als de Joden, de verwanten en dorpsgenoten van Jezus. 
De enige goede houding is ons te ontdoen van de ijdele zekerheden, angsten en 
pretenties die ons gevangen houden. Dan eerst kunnen we aanvaarden Jezus te 
volgen op de weg naar Jeruzalem, naar zijn passie en zijn verrijzenis.  

Marc Galant, trappist (Orval) 
 

***Gezegende Zondag*** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

