
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 30 juli-5 augustus 2022 

Achttiende zondag door jaar C  
Pred. 1, 2; 2,21-23             Kol., 3, 1-5.9-11                Lc., 12, 13-21 

 

‘Pelgrimstocht voor boetedoening’  
door Paus Franciscus in Canada van 24-30 juli 2022 

De excuses die paus Franciscus in Canada heeft gemaakt, klinken oprecht. Dat komt 
vooral door de vorm die hij hiervoor gekozen heeft. De excuses zijn gericht aan 
kinderen en nabestaanden die slachtoffer zijn van wat culturele genocide wordt 
genoemd. Van 1883 tot 1997 zijn zeker 150.000 kinderen uit inheemse gezinnen 
onder dwang van de Canadese overheid in internaten geplaatst.  
 
Die hadden de functie van heropvoedingskampen. De kinderen werden 
losgescheurd van hun naam, hun taal, hun familie, hun religie en hun opvoeding. Ze 
moesten dat alles inleveren voor een westerse, christelijke cultuur. De 130 
internaten waarin dat keiharde regime heerste stonden onder 
verantwoordelijkheid van katholieke en anglicaanse geestelijken. Massagraven die 
bij die internaten gevonden zijn na gericht speurwerk, vertellen het verhaal van 
mishandeling, verwaarlozing, minachting, misbruik. Enkele duizenden kinderen 
stierven. Ze werden in anonieme graven begraven. Hun familie hoorde nooit meer 
iets van hen. Het laatste internaat sloot in 1997.  

Klassieke boetepelgrimage  
De Canadese overheid maakt in 2008 excuses, stelde een onderzoekscommissie in 
en stelde geld beschikbaar voor onderzoek en genoegdoening. Die 
onderzoekscommissie noemde de heropvoeding in internaten ‘culturele genocide’. 
Nabestaanden benadrukken ook het leed van het spirituele misbruik.  
De druk op religieuze leiders om ook excuses te maken, groeide. Een aantal 
Canadese katholieke bisschoppen heeft dat vorig jaar gedaan. In mei trok het hoofd 
van de anglicaanse kerk, aartsbisschop van Canterbury Justin Welby in Canada het 
boetekleed aan. Paus Franciscus sprak in april in Rome excuses uit. Met zijn 
klassieke boetepelgrimage naar Canada heeft hij nu een belangrijke stap verder 
gezet, door uit zijn comfortzone te komen en naar de plek des onheils te gaan.  



Geen einde, maar een begin  
Een belastende reis voor iemand van zijn leeftijd. Opmerkelijk is dat hij de excuses 
niet uitsprak in een mis, maar in de context van een inheems ritueel. Hij vroeg 
daarbij om vergeving. Het ritueel in de ronde ruimte met een deels open dak was in 
Maskwacis, eerder bekend als Hobbema, op het terrein waar ooit de Ermineskin 
School heeft gestaan, een van de heropvoedingsinstituten.  
Met zijn pelgrimage gaf de paus uitdrukking aan de boete die hij wil doen voor het 
kwaad dat christenen begaan hebben. Het inheemse ritueel droeg sterk het 
element van verzoening en heling in zich.  
Als gebaar van verzoening zetten leiders van de inheemse gemeenschap de paus 
een verentooi op het hoofd. Daarmee is de zaak zeker niet afgedaan. De paus heeft 
aangegeven dat dit het begin is. Wat van de kant van de katholieke kerk in ieder 
geval nog moet gebeuren is het openbaar maken van archieven, om verder 
onderzoek naar het misbruik mogelijk te maken. (bron: trouw.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  
 
VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 06 en 07 augustus   pater Luc 
- 13 en 14 augustus  pater Simon  
- 20 en 21 augustus  pater Luc 
- 27 en 28 augustus   pater Luc 
 
INTENTIES  

- ter liefdevolle herinnering aan Frans Ummels en overleden familie Ummels 
Philippens  
- om kracht en beterschap voor een zus 
- voor eeuwige rust van schoonouders Scheunhage van Nieuwwegen 
 
MEDEDELINGEN 

- 5 augustus KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- GGD: VACCINEREN tegen corona op 2, 20 en 31 augustus, telkens vanaf 
12.00 tot 18.00 uur, locatie: pastorie Pauluskerk.  
 



Kaarsen 119,55 + Collecte 295,05 + Intenties 40 (16-17 juli) = € 454,60 
Kaarsen 86,60 + Collecte 351,97 + Intenties 20 (23-24 juli) = € 458,57 

 
 

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!  

 
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 
langsbrengen, 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) 
 
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) 
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Bezinning rond het Evangelie van deze zondag 

Bezit en eigendom, macht en invloed, 

winst en succes: 

het blinkt als rinkelend geld. 

Zonder zorgen vlieg je dan door ’t leven! 

Zie de vogels op het veld:  

ze zaaien niet, ze maaien niet, 

zorgeloos zijn ze, 

en ze leven, fluiten en 

tierelieren! 

Hopen en verwachten, 

verlangen en uitzien, 

wachten met open handen, 

geven en teruggeven: 

de klank van de liefde. 

Zo is de Openbaring van Jezus’ 

leven. 

Belangloos 

zomaar samen- zijn, 

luisteren, aanvaarden en 

danken, 

tot elkaar ja- zeggen, 

leren leven voor elkaar: 

schijnbaar lijkt het doelloos. 

Zeker is het niet effectief voor een bankrekening. 

Maar zó leven met en voor elkaar 

is dubbel leven. 

Leven bezit je niet. 

Leven wordt je gegeven! 

(Bron: 4dingen) 

 

****Een Gezegende Zondag**** 


