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Contact met de pastoor. 
Wilt u een gesprek met Pastoor Jebarus? 
U kunt hem schrijven: Pieter Calandlaan 196 1069LA 
Amsterdam 
of mailen: andy.jebarus@donbosco.be 
of bellen: 06 26841341 
 
Van de redactie 
Zelfs in deze coronatijd komen wij nog steeds met een 
maandelijks Mededelingenblad. Deze keer hebben we zelfs 
twee artikelen van onze regiopastoor en van één van onze 
vaste voorgangers. Wij zijn er heel blij mee en hopen dat u 
hun artikelen ook zeer waardeert. 

 
MARIA HELPT OM DICHTER BIJ 
CHRISTUS TE KOMEN 
 
Volgens onze tradities noemen wij de maand oktober 
de Mariamaand. Op 15 september heeft de Kerk Maria 
als Onze-Lieve-Vrouw van Smarten reeds herdacht. Het 
is dan één dag na het feest van de Kruisverheffing. De 
Kerk wil duidelijk maken dat we Maria niet moeten 
scheiden van haar Zoon, Jezus, de Christus. 
  
Men noemt Maria ook wel eens Onze-Lieve-Vrouw van 
de Zeven Weeën, wat ik persoonlijk rijker vind dan 
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Weeën, zoals een 
barende vrouw die kent, doen pijn, maar het is een pijn 
die onlosmakelijk verbonden is met het nieuwe leven 
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dat weldra uit de moederschoot zal komen. Het lijden 
dat Maria gekend had, was uiteindelijk niet het 
belangrijkste, zoals dat ook bij haar Zoon plaats vond 
en zoals dat ook in de Kerk voorkomt. Christelijk lijden, 
verbonden met de Heer, betekent nooit een eindpunt, 
maar veeleer een weg van nieuw leven; hetzij voor 
jezelf, hetzij voor anderen, hetzij voor komende 
generaties. 
 
Naar Maria mogen we kijken als onze Moeder. Het 
evangelie volgens Johannes 19, 25-27, is een 
verhaal hoe Jezus vanaf het kruis zijn eigen moeder 
aanbiedt als moeder voor Johannes. En we lezen dat 
Johannes haar bij zich in huis neemt. Ook aan ons 
schenkt Jezus zijn moeder als onze moeder, en net 
zoals Johannes, mogen wij haar bij ons in huis nemen. 
Dat betekent: we mogen Maria in ons leven welkom 
heten als onze moeder. 
 
Ik denk dat het goed is, en belangrijk, Maria in ons 
leven te verwelkomen. Niet als concurrent van haar 
Zoon, maar eenvoudig als moeder. Wanneer we 
bidden, zal zij ons voorgaan in het gebed. Ze zal met 
ons mee bidden. Ze zal voor ons bidden, opdat we via 
de overgave aan de Heilige Geest kunnen bidden. Ze 
zal ons bij de hand nemen om ons te brengen in de 
genade van haar Zoon, en alzo in de wil van de Vader. 
Ze zal ons ten diepste begeleiden op onze weg naar 
eenwording met Jezus. Zij is dus geen concurrent van 
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haar Zoon, maar een hemelse moeder die ons door God 
gegeven is en het beste voorheeft met haar kinderen. 
 
Mogen wij in deze Mariamaand de Zoon van Maria beter 
leren kennen zoals zijn moeder Hem heeft leren 
kennen. Mogen Maria onze voorspreekster zijn, ons 
voorbeeld om dichter bij haar Zoon te komen.  
Amen.  
 
Andy Jebarus sdb 
 
Van het parochiële team 
 
In deze moeilijke tijden hebben wij niet veel te melden. Wel 
dat we het heel erg waarderen dat nog zoveel parochianen 
het aandurven om de zondagsvieringen te bezoeken en dat 
wij gezegend zijn met een aantal voorgangers en 
vrijwilligers, dat ook nog steeds wil komen, waarvoor onze 
welgemeende dank.  
 
Ook is het prettig dat het bestuur er geen bezwaar tegen 
heeft dat ons zangkoor weer vieringen begeleidt, weliswaar 
onder een aantal strikte voorwaarden, en dat koffiedrinken 
na de zondagviering weer tot de mogelijkheden behoort, als 
iedereen zich aan de regels houdt.  
 
Voor het laatste nieuws verwijzen wij u naar de website van 
onze parochie: 
www.devierevangelistenamsterdam.nl 
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Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e n  
 
Zondag 4 oktober 27ste zondag door het jaar 
Celebrant: pastor H. Fonck 
+ voor de zieken 
 
Woensdagavond 7 oktober Marialof (Bidden van de 
rozenkrans) 
Aanvang: 19.00 uur 
Celebrant: pastor H. Fonck 
 
Zondag 11 oktober 28ste zondag door het jaar 
Voorganger: L. Blommers 
+ voor de zieken 
 
Zondag 18 oktober 29ste zondag door het jaar 
Latijnse mis 
Celebrant: pastor H. Fonck 
+ voor de zieken 
 
Zondag 25 oktober 30ste zondag door het jaar 
Celebrant: pastor A. Jebarus 
+ voor de zieken 
 
Zondag 1 november    Allerheiligen 
Celebrant: pastor H. Fonck 
+ voor de zieken 
 
Maandagavond 2 november   Allerzielen    
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Aanvang: 19.OO uur 
Celebrant: pastor H. Fonck 
 
 

Drieëenheid of Drievuldigheid 
 
Vandaag moet de kerk, na het Pinksterfeest d.i. de 
komst van de H. Geest weer een hoogfeest n.l. het 
feest van de drieëne God vieren: 
 
1 God als schepper van alles wat bestaat (de Vader) 
2 God als menselijk gezicht: onze Heer Jezus Christus. 
3 God als levengever, de Geest, die de mensheid 
inspireert en zich bezighoudt met de wereld, ook de 
huidige. 
Samen vormen zij de 3-eenheid (vroeger 
Drievuldigheid genoemd). Zeg maar God in 3 
verschijningvormen (persona) naar ons toe. 
De Vader, de Zoon en de H Geest. en toch één God. 
 
Zo beginnen wij katholieken, orthodoxen en Anglicanen 
iedere viering van een sacrament en in ’t bijzonder het 
hoofd sacrament: de eucharistieviering. Want iedere 
viering van een sacrament (er zijn 7 sacramenten) is 
een bron van genade, door de Goddelijke Drieëenheid 
ons gegeven. 
 
Van God de Vader gaat deze genadekracht uit; God de 
Zoon (J.Chr) heeft ons het voorbeeld gegeven hoe te 
doen in het leven. En God de Geest laat die genade in 
ons doorwerken (of we het geloven of niet!) Maar 
inmiddels zijn we wel vergeten, waar het in de 
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katholieke kerk om draait n.l.om de sacramenten, dat 
zijn de genadebronnen, leven als katholiek en dan 
speciaal het sacrament des altaars of de H Eucharistie 
ontvangen. In dit sacrament ontvangen wij 
rechtstreeks het heil en de genade van Christus zelf, 
die ons tegemoet treedt onder de gedaante van 
geconsacreerd brood en wijn; als wij deze H. Hostie 
tenminste waardig ontvangen. De priester biedt ons 
dan ook dit aan bij ’t communiceren met de woorden: 
“Lichaam van Christus”. Dan zegt de ontvanger: 
“Amen” als bevestiging van zijn/haar geloof in de 
aanwezigheid van Jezus Christus in dit eucharistisch 
brood. 
  
Dit is ook ’t enige sacrament, waarin we rechtstreeks 
Jezus Christus ontmoeten en verinnerlijken met Hem. 
Het leerstuk over de H. Eucharistie is gebaseerd op de 
Summa Theologicae van de H. Thomas van Aquino 
(1224-1274). Op verzoek van paus Urbanus IV 
ontwierp Thomas de liturgie van Sacramentsdag (1264) 
met de beroemde sacramentshymne “Lauda Sion 
Salvatorem”, waarin het overbekende slotdeel 
“Ecce panis angelorum” staat en de processiehymne 
“Pange lingua gloriose”, met het beroemde slot 
“Tantum ergo Sacramentum”. 
 
Waarom zijn de zeven sacramenten voor ons, 
katholieken, het allerbelangrijkste? Zij zijn de grootste 
bronnen van genade en heil voor onze zielen en 
voor de heiliging van ons toekomstig leven in het 
hiernamaals, oftewel in de eeuwigheid (verzamelt 
schatten in de hemel!). Want dat er na dit leven op 
aarde, een eeuwig leven op ons wacht, zijn veel 
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mensen inmiddels vergeten of is verduisterd of zelfs 
verzwegen. 
 
Door de afleidingen van ons luxueuze en liberale 
wereldje, waarin ’t Hebben belangrijker wordt 
gevonden dan ’t Zijn van iemand. Je hoort wel zeggen: 
ik heb een verlies geleden, in plaats van mijn  
Dierbare overledene is nu naar de eeuwigheid! 
En let u maar op, als wij, gelovigen, ons weer meer 
gaan richten op de tijd na ons aardse leven hier, wordt 
de dood van ons menselijk lichaam niet meer zo 
afschrikwekkend gevoeld dan nu het geval is, want wij 
gelovigen, hebben altijd ‘n doel en het vooruitzicht op 
een mooier en lichter leven in de eeuwigheid, waar wij 
allen hopen te komen, zo bidden wij in de canon van 
het tafelgebed. 
 
Iedere zondag belijden wij dit in het credo 
(geloofbelijdenis): “ ïk geloof in de verrijzenis van het 
lichaam en ‘t eeuwig leven, in het Latijn: et expecto 
resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi saeculi”. 
 
En als wij eenmaal overgegaan zijn naar ’t eeuwige, 
dan behoren wij nog steeds tot de kerk, maar wel de 
lijdende kerk, waar we geen genadebronnen zelf meer 
kunnen ontvangen; alleen nog via het gebed van de 
mensen op aarde (bidprentje). Vandaar dat wij altijd in 
de mis de gedachtenis voor de overledenen bidden, 
Momento mori en dat kunt u zelf ook privé doen door 
bijvoorbeeld een gebed met een kaars voor uw dierbare 
overledene op te steken en te bidden voor hem of haar. 
Zo kunnen wij op aarde wel die genadebronnen 
doorgeven, dat is het voordeel van de kerk op aarde: 
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de strijdende kerk: “Heer, geefhem/haar de eeuwige 
rust en ‘t eeuwig licht verlichte hem/haar, dat hij/zij 
moge rusten in vrede”. 
 
Daarom hebben veel pausen ons aanbevolen, 
veelvuldig deze genadebronnen te ontvangen: te 
beginnen met H. paus Pius X, die de kindercommunie 
invoerde en de veelvuldige communie ook. Na hem 
hebben opeenvolgende pausen dit onderstreept, zoals  
paus Pius XII,  H. paus Paulus VI,  H. paus Johannes 
Paulis II en Benedictus VI. 
 
U weet, wij gelovigen, “leven in de wereld, maar zijn 
niet van deze wereld”. Dit is een gezegde van de H. 
apostel Paulus, in de eerste eeuw na Christus in het 
Romeinse Rijk en na eeuwen geldt dit gezegde nog 
steeds. 
H.Fonck pr 
(7-6-2020) 
 
Activiteiten in oktober 
Zondag  4 oktober 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de 
Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het Papiamento) 
Zondag 11 oktober 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de Chaldeeën 
(Iraakse christenen) om 16.00u een viering in een vorm van 
het Aramees. 
Vergeet u niet de klok een uur achteruit te zetten op zondag 24 
oktober  
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         HET KOST NIET ZOVEEL….. 
 
          Het kost niet zoveel 
 Iemand een glimlach te schenken 
            Of je hand op te steken 
         Voor een vriendelijke groet 
 Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 
In het Hart van de mens die je zomaar ontmoet. 
             Het kost niet zoveel  
           Om je hart wat te openen 
Voor de mens om je heen in z’n vreugd en verdriet 
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor een ander 
         Of is die ander je naaste soms niet ? 
           Het kost toch zo weinig 
           Om een ander te geven 
Iets, wat je zelf toch zo heel graag ontvangt 
Liefde! Alleen maar door dat weg te schenken  
       Krijg je terug meer dan je verlangt. 
             Het kost niet zoveel 
           Een hand uit te steken 
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn 
       Een dankbare blik is vaak de beloning 
     Al was de moeite voor u maar heel klein. 
              Het kost maar heel weinig  
               Je arm om een schouder 
Of alleen maar een zachte druk van een hand 
      “t is vaak voor de ander of hij even 
      In een klein stukje paradijs is beland.                                            
          O, die vriendelijke glimlach  
             Dat eventjes groeten 
             Die arm om je schouder 
               De hulp die je bood 
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig 
       Maar in wezen is het ontzaglijk groot. 
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COLOFON 
 
Parochie van de Vier Evangelisten 
De Verrijzeniskerk 
 
Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de 
loop van het jaar de nieuwe gegevens bekend zijn. 
 
Verrijzeniskerk 
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam 
Tel. 020-615 20 48 of 06-2874 7588 
h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com 
 

Contact met het parochiële team                    
heer H. Miedema miedemah@hotmail.com  
06-2874 7588 
 
Verhuur Ontmoetingsruimte of pastorie 

 Bel 06-2874 7588 of mail: miedemah@hotmail.com. 

 

Bankrekeningen 

Parochie:  
Rabobank NL34 RABO 0139 9894 55       
t.n.v.  R.K. Parochie H. Marcus  Amsterdam  
 
Gezamenlijke Caritas: NL63 INGB 0004 9291 05   t.n.v. 
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart 
 


