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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 Kerst naar Nieuw kijkend naar het 
jaar van Sint Jozef 
 
Op de vooravond van oud naar nieuw, mogen we 
even terugblikken vanuit heel het kerst- gebeuren 
en ook vooruitkijken naar wat komt in het jaar van 
Sint Jozef, dat loopt van 8 december 2020 tot 8 
december 2021.  
 
Op zondag 27 december 2020 
vierden we het feest van de 
Heilige familie en het gezin van 
Nazareth is voor ons allen een 
oproep om in ons eigen gezin 
of onze omgang met anderen, 
Gods liefde gestalte te geven 
opdat men ook wegen zou 
openen voor anderen om God 
te ontdekken als een liefdevolle 
God. En het is ook een manier 
waarmee de jongeren ooit iets 
kunnen begrijpen van God 
wanneer zij in het gezin liefde 
mogen ervaren. Het is wel een 
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hele opgave, dat mag je wel zeggen. Maar 
niettemin een boeiende weg om te gaan.  
 
Jezus is in een gezin opgegroeid waar Liefde met 
een hoofdletter werd geschreven, dat mogen we 
zeker stellen. Anders had Hij zelf die weg naar God 
en de mensen nooit kunnen gaan. Was het dan 
altijd even gemakkelijk? Vast en zeker niet! In 
Jozef als vader heeft Jezus iets mogen leren over 
zijn hemelse Vader. 
 
Over Jozef hoor je bij de Evangelist Matteüs : ‘ 
Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria , uw 
vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit 
de Heilige Geest” (Mt. 1, 20). Jozef staat een 
beetje op de achtergrond. En zo was ook zijn 
houding. Hij zou zich maar discreet terug trekken 
op het moment dat Maria bleek zwanger te zijn. 
 
Maar wat mooi is dat hij over zijn eigen twijfels 
leert heen te groeien, om Gods hand te zien in 
heel het gebeuren. Want Jozef werd beproefd in 
het diepste van zijn wezen: in zijn liefde tot Maria 
en in Gods levensplan voor hen beiden. Jozef leert 
over eigen twijfels heen te groeien om Jezus te 
kunnen zien.   
 
Ook wij kennen onze twijfels. De wereld gelooft 
alleen wat ze ziet  en weert elk mysterie af.  
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Jozef houdt echter stand, omdat hij zich op God 
verlaat. Hij heeft met zijn twijfels geleefd, maar hij 
heeft ze ook overwonnen door zijn rotsvast geloof. 
En toen zag hij God in dit Kind. 
Hebben Maria en Jozef alles ineens begrepen? Vast 
en zeker niet. Ze stonden met schroom ten 
opzichte van de roeping die Jezus in zich droeg. De 
woorden van de oude Simeon over hun kind zijn 
blijven hangen. Het voorval in Jeruzalem, waar hij 
als twaalfjarige zei dat hij in het huis van zijn 
Vader moest zijn, had hen er opnieuw attent op 
gemaakt. 
 
Wie ‘ja’ zegt tegen Gods plan in zijn leven zoals 
Jozef, kan God zien. Wie ‘nee’ blijft zeggen, kan 
God niet zien. Wie God wil zien moet met heel zijn 
hart ‘ja’ kunnen zeggen vanuit zijn levenssituatie. 
In Jozef als aardse vader heeft Jezus gaandeweg 
mogen ontdekken wie de Hemelse Vader was in 
zijn eigen leven. 
 
Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af 
Van 8 december 2020 t/m 8 december 2021 
 
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het 
jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit dinsdag 8 de-
cember bekend op het Hoogfeest van Maria Onbe-
vlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk 
precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de 
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heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van 
de Universele Kerk’. 
 
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december 
direct van start gegaan, zo maakte de paus 
bekend in zijn apostolische brief “Patris Corde” en 
het jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. 
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de 
heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. 
Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar 
extra belicht. De paus brengt dit in verband met 
de zorg voor armen en migranten en ook met de 
rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. 
 
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in 
het besluit van de paus om een speciaal jaar aan 
Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk 
gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, 
al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop 
bieden, waardoor ze een gevoel van medeverant-
woordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de 
paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze 
onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het 
verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus. 
 
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom 
van de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen 
kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat 
verdienen. 
Andy Jebarus sdb 
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Van de redactie 
Graag maken wij in 2021 iedere twee maanden ons 
Mededelingenblad. In deze vreemde tijden willen wij u 
ons blad niet onthouden, vooral omdat wij in deze 
coronatijd al minder contacten met elkaar hebben. Wij 
willen u dus nog steeds informeren, maar de frequentie 
van verschijnen wordt nu zes keer per jaar. Het Goede 
Nieuws is voor u allen inmiddels ook een belangrijke 
informatiebron geworden, evenals de website van onze 
parochie: www.devierevangelistenamsterdam.nl. Daar 
kunt u ook ons Mededelingenblad digitaal lezen. 
 
Van het parochiële team 
 
Reserveren tot nader order 
Onze vaste kerkbezoekers zijn het inmiddels gewend 
om tijdig te reserveren om verzekerd te zijn van een 
plaatsje tijdens de zondagse vieringen. Wij hanteren 
het maximum van 30 personen, conform de protocollen 
van het bisdom. Wij verzoeken u te blijven reserveren, 
totdat er weer 52 personen in ons kerkgebouw mogen. 
 
Mogelijke wijzigingen coronabeleid 
Wij weten nog niet wanneer het coronabeleid zal 
worden aangepast. Over enkele weken zal het kabinet 
en de bisschoppen hier weer iets over laten horen en 
wij zijn daar uiteraard afhankelijk van. Mochten er 
wijzigingen bij zijn die in de periode januari-februari 
voor u van belang zijn, dan laten we dat via de 
voorganger bij de zondagse vieringen weten. 
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Sluitingsdatum uitgesteld 
Zoals u reeds in het Goede Nieuws hebt kunnen lezen, 
heeft het parochiebestuur besloten naar bevind van 
zaken te gaan handelen met betrekking tot de sluiting 
van de Verrijzeniskerk. Oorspronkelijk stond de datum 
van 1 januari 2022 gepland, maar het bestuur is nu van 
mening dat tijdens de coronatijd het kerkelijk leven op 
een laag pitje is komen te staan, zodanig dat deze tijd 
ingehaald zou kunnen worden. Ook is er nu een 
onderzoek gaande over wat het beste met de drie 
kerkgebouwen, dat van het Nieuwe Verbond, dat van 
de Pancratius en ons kerkgebouw, kan worden gedaan. 
Dat advies is nu nog niet beschikbaar. De 
Pancratiuskerk is al geruime tijd niet open vanwege de 
coronatijd en het Nieuwe Verbond gaat waarschijnlijk 
eind januari definitief zijn deuren sluiten. Nadere 
mededelingen van het bestuur zullen ongetwijfeld 
hierover volgen. 
 
Beste wensen 
Jammergenoeg konden wij begin 2021 niet onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie organiseren. U heeft de 
nieuwjaarstoespraak en niet te vergeten de lekkere 
hapjes en drankjes moeten missen. Dat is allemaal niet 
echt geslaagd, maar erger was de afgelasting van de 
kerstviering op kerstavond. Wij hopen dat in het 
komende jaar we langzaam maar zeker terug kunnen 
naar het normale leven. Uw parochiële team wenst u 
vanaf dit papier een gezond en gelukkig 2021 toe ! 
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Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e n  
 
Zondag  3  januari  
Openbaring van Christus Drie Koningen 
Celebrant Pastoor H. Fonck 
+Bert Willemsen; Nico de Boer 
 
Zondag  10 januari  Doopsel van Christus 
Voorganger  L.Blommers 
+Pastoor Piet Hofstede; Nico de Boer 
 
Zondag  17 januari 2de zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor H.Fonck     latijnse mis 
+Pastoor Piet Hofstede; Nico de Boer 
 
Zondag  24 januari  3de zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor A.Jebarus 
+Voor de zieken 
 
Zondag 31 januari 4de zondag door het jaar 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
+Voor de zieken 
 
Zondag  7 februari  5de zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor H. Fonck 
+Voor de zieken 
 
Zondag  14 februari  6de zondag door het jaar 
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Voorganger L. Blommers 
+Voor de zieken 
 
Zondag  21 februari 1ste zondag van de  
                                   Veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor H. Fonck 
+Voor de zieken 
 
Zondag  28 februari  2de zondag van de 
                                                      Veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor A. Jebarus 
+Voor de zieken 
 
Zondag  7 maart  3de zondag van de  
                                                      Veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor H. Fonck 
+Voor de zieken 
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                LICHTPUNTJES 
 
              Soms  zijn  ze  groot 
              
              Soms  zijn  ze  klein 
 
     Je  hoeft  ze  niet  te   zoeken 
 
 
                  Je  kunt ook 
 
            Een  lichtpuntje zijn 
 
 
Vandaag,     Morgen   en   Altijd 
 
 
AGENDA 
 

Activiteiten januari en februari 
 
Zondag  3 januari en 7 februari 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert 
de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het 
Papiamento) 
Zondag  10 januari en 14 februari 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de 
Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering 
in een vorm van het Aramees. 
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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 
 
l 
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