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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 
 

Het eind van het jaar 
 
 
Wanneer de herfst de winter zich weer 
aankondigen en het daglicht weer korter wordt, 
begint de tijd van de gedenk-en feestdagen weer: 
1 en 2 november, 7 november, 11 november, 
6 december, 25 december en 31 december en 
1 januari. Al deze gedenkdagen komen voort uit de 
kerkelijke kalender. 
 
1 november: we gedenken alle mensen die eens 
Leefden in Gods welbehagen op deze aarde: 
bekende en onbekende heiligen mensen: 
van H. Antonius van Padua, die wij alle kennen tot 
en met de 400 martelaren van de Franse revolutie, 
die in ons land zolang onbekend gebleven zijn, van 
de martelaren van Gorkum en Alkmaar tot Lidwina 
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van Schiedam. Zij, deze heilige mannen en 
vrouwen, hebben in de ogen van God en de 
mensen hun leven toegewijd aan de Heer, door 
consequent en zonder voorbehoud de weg van 
Onze Heer Jezus Christus te volgen, sommigen 
zelfs tot de dood er op volgde: al deze heiligen 
noemen wij tezamen de zegevierende kerk. 
 
Een dag later gedenken we alle andere 
overledenen op Allerzielen: 2 november. 
Op die dag bidden wij hier op aarde voor deze 
zielen, opdat ook zij de hemelse vreugde en vrede 
mogen aanschouwen. We bidden voor onze 
overleden familie, voor bekenden en ook voor hen 
die in stilte en alleen stierven: dat ons gebed door 
God gehoord wordt en zij de genade mogen 
ervaren opgenomen te worden in het eeuwige 
licht. 
 
Speciaal in ons land gedenken wij op 7 
november, 
degene die het Christendom in onze streken kwam 
preken Sint Willibrord en ook de andere 
missionarissen, die de overtocht waagden in kleine 
bootjes vanuit de Britse eilanden over de Noordzee 
naast St. Willibrord(Wibert),ook H. Adalbert, 
Willehad, Bonefatius, Engelmundus, Werenfried en 
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Lebuinus en gezellen. Zij waren zo begeesterd 
door de boodschap van het evangelie, dat ze hun 
leven waagden om in onbekende en ongerepte 
streken van deze boodschap te getuigen en de 
bevolking van Friezen en Saksen te bekeren. 
In St. Willibrord gedenken wij alle missionarissen 
die in onze streken het evangelie hebben 
verkondigd en ons land lieten groeien tot een 
Christelijk land. 
 
Dan zijn er 11 november: St. Maarten(Martinus 
van Tours) en 6 december Sint Nicolaas: 2 
heiligen, die juist in onze streken worden gevierd. 
St. Maarten, de Romeinse officier die de helft van 
zijn officiersmantel wegschonk aan een bedelaar 
aan de poort van het Franse stadje Tours. 
En St. Nicolaas, de bisschop van Myra, een stadje 
aan de Middellandse Zee in ’t huidige Turkije, die 
aan drie jonge vrouwen(in ’t geheim) geld schonk 
om hun bruidsschat te kunnen betalen. U ziet 
dezelfde christelijke deugd van naastenliefde 
en van barmhartigheid bij beide heiligen naar 
voren komen: twee voorbeelden om na te volgen 
en vooral bij kinderen toegepast: op 11 
november komen kinderen langs de deur om te 
zingen over St. Maarten en dan ’n beloning 
daarvoor te krijgen (mandarijntjes)en St. Nicolaas, 
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de goedheiligman, die vooral het goede beloont 
met cadeautjes op de avond (5 december) 
voorafgaand aan zijn gedenkdag(6 december). 
 
En dan eind december een hoogfeest: de geboorte 
van Onze Heer Jezus Christus. Na Pasen het 
hoogste feest in de Katholieke kerk. En alle 
christelijke kerken en zowaar ook in de wereld. 
Op de vooravond (24 december) vieren wij de 
Kerstnacht, waarin we de geboorte van het kindje 
Jezus in de schaapsstal in Bethlehem vieren met ’n 
grote plechtigheid, met veel liederen, met een 
kerststal, met veel kaarsen en na de kerkelijke 
plechtigheden met lekker eten: kerstbrood en 
chocolademelk, om maar niet te praten over de 
volgende dagen:25 en 26 december, die besteed 
worden aan het kerstfeest (Kerstmis komt van de 
nachtmis voor Christus) met versieringen van de 
huiskamer, met de kerstboom en of kersttakken en 
vooral: lekker eten. 
 
Waarom deze geboorte zo uitgebreid wordt gevierd 
in kerk en wereld, is vanwege het feit dat wij leven 
in een christelijke cultuur: alles in onze cultuur is 
gerelateerd aan ’t christendom: de jaartelling, de 
christelijke deugden van naastenliefde en 
barmhartigheid(ook buiten de kerk), zoals opvang 
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vluchtelingen en asielzoekers, naamgeving van 
pasgeborenen, de vrije dagen in ’t jaar, enz enz. 
Ondanks het feit dat we het kerkbezoek zien dalen 
in onze tijd helaas, blijft onze cultuur toch door ‘t 
Christendom beïnvloed op velerlei terrein. 
 
Precies 7 dagen na 25 december (octaafdag) viert 
de kerk op 1 januari het hoogfeest van de  
Moeder Gods: H. maagd Maria. Voor ons in West 
Europa een tamelijk nieuw feest, voor de kerk van 
het Oosten al heel lang (orthodoxe kerken), 
omdat Jezus twee naturen heeft, de menselijke 
natuur (geboren!) en de goddelijke natuur (zoon 
van God). 
 
Door de concilies van Micea(325),Ephese(431) en 
Chalcedon(451) afgekondigd en in onze  
Geloofbelijdenis gekomen (credo),die wij 
katholieken nog iedere zondag in de eucharistie- 
vieringen uitspreken. 
   
Zo zijn de maanden november en december 
gekleurd en getekend door ons geliefde 
Christendom in kerk en wereld. 
 
Pastor H. Fonck 
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Van het parochiële team 
 
Onderhoud kerk 
Aan onze kerk moet op korte termijn onderhoud 
worden gepleegd. 
  
De kerkklokken in de toren zijn aan groot 
onderhoud toe. De kettinggeleiders moeten 
gerepareerd of vervangen worden. De staat ervan 
laat het op dit moment niet meer toe de klokken te 
luiden. Het bestuur zal hierover een besluit moeten 
nemen. Dit zal enige tijd gaan duren, omdat er 
eerst offertes moeten worden aangevraagd, als het 
bestuur besluit hierin nog te willen investeren. 
 
De entree tot de ontmoetingsruimte is hersteld: 
een dakdeel is gerepareerd en de deur van de 
nooduitgang is gerenoveerd, waarna het geheel is 
geschilderd. 
 
De verwarmingsketel die de pastorie verwarmt, 
vertoont zoveel gebreken, dat die vervangen moet 
worden. Die van de kerk functioneert nog goed, 
maar zoals u weet, wordt er uiterst zuinig met de 
stookkosten omgegaan, zeker gezien de enorm 
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gestegen gasprijs. Gelukkig gaan veel parochianen 
hier verstandig mee om en zorgen voor relatief 
wat warmere kleding. 
 
Sluiting kerk 
 
In het Goede Nieuws stond vermeld dat onze kerk 
per 1 januari 2023 dicht zou gaan. Er bleek echter 
een verschil van interpretatie te bestaan welke 
datum als uitgangspunt moest worden genomen. 
Veel parochianen hadden ook de hoop dat de kerk 
nog langer open kon blijven en er bleken gelukkig 
nog steeds voldoende vrijwilligers en voorgangers 
te zijn die ervoor wilden zorgen dat de kerk twee 
jaar langer kan open blijven dan eerst werd 
gedacht. Het bestuur is bijzonder blij dat de 
vrijwilligers er nog steeds voor willen gaan.  De 
definitieve sluitingsdatum is nu vastgesteld op 1 
januari 2024. Na de viering van zondag 12 
november zullen twee bestuursleden in de 
ontmoetingsruimte u hierover nogmaals 
informeren. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Nu het ietsje beter gaat met betrekking tot de 
coronamaatregelen, durft het parochiële team de 
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organisatie van de traditionele nieuwjaarsreceptie 
aan. Deze zal op donderdag 6 januari  van 16.30 
tot 18.00u worden gehouden, in de 
ontmoetingsruimte, met een nieuwjaarstoespraak, 
en met (vele) hapjes en drankjes. Als deze 
feestelijke receptie tenminste nog door kan gaan 
vanwege mogelijke nieuwe coronamaatregelen. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Geen kerstconcert 
Helaas bleek het niet meer mogelijk het 
traditionele kerstconcert goed te organiseren, 
doordat de maatregelen met betrekking tot corona 
lang van kracht bleven. Hopelijk is het de komende 
twee jaar wel weer mogelijk. 
 
 
Opbrengst collectes 
Graag bedanken wij u voor uw bijdragen. 
De opbrengsten van de collectes waren: 
3/10 € 104.22 ;  10/10 € 95.22 ; 17/10 € 112.85 ; 
24/10 € 143.63 
Er komen langzaam maar zeker weer wat meer 
mensen naar de kerk. Dat is ook zichtbaar in de 
opbrengsten. Nogmaals onze hartelijke dank! 
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Samenwerkingsverband 
Emmaüsparochie en de parochie van 
de Vier Evangelisten 
 
Per 1 januari 2022 gaat een nieuw bestuur aan 
beide parochies tijd besteden. Het is naast 
verantwoordelijk werk, ook heel prettig om zich 
met kerkelijke zaken bezig te houden. Als u bereid 
bent enige tijd te gaan besteden aan het wel en 
wee van onze gemeenschappen, bent u van harte 
welkom om als nieuw bestuurslid aan de slag te 
gaan. Als u interesse heeft, praat er eens over met 
een pastor of één van de huidige bestuursleden.  
 
 
E u c h a r i s t i e v i e r i n g e n 
 
Zondag 31 okt  31ste Zondag door het jaar 
Celebrant   Pater G.Wijers sss 
 
Maandag 1 November    Allerheiligen  19.00 
Celebrant  Pastoor H.Fonck   
 
Dinsdag  2 November     Allerzielen     19.00 
Celebrant   Pastoor H.Fonck 
 
Vandaag steek ik een kaarsje aan 
Voor de liefste mensen, die zijn heen gegaan.   
Om stil te staan en aandacht te geven 
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Aan de betekenis van hun leven. 

 
 
Zondag  7 Nov  32ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
 
Zondag 14 Nov 33ste Zondag door het jaar 
Voorganger L.Blommers 
 
Zondag 21 Nov   Christus Koning     (latijn) 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
 
Zondag 28 Nov  1ste Zondag van de Advent 
Celebrant Pastoor A Jebarus 
 
Zondag 5 Dec    2de Zondag van de Advent 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
+uit dankbaarheid 
 
Zondag 12 Dec  3de Zondag van de Advent 
Voorganger L.Blommers 
 
Zondag 19 Dec  4de Zondag van de Advent 
Celebrant Pastoor H.Fonck/vervanger     (latijn) 
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Vrijdag 24 Dec   KERSTAVOND   21.00 uur 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
Zaterdag 25 Dec  KERSTMIS 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
Zondag 26 Dec    2de KERSTDAG 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
 
Zaterdag 1 Jan Feest van de Moeder Gods Maria                       
Celebrant Pastoor H.Fonck 
 
Zondag 2 Jan Openbaring van de Heer 
                 Drie Koningen 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
 
KERSTBINGO  8 DECEMBER 
 
Woensdag 8 december van 14.00 tot 16.00 
Bingo + Loterij. 
Een hapje en een drankje en kans op leuke prijsjes. 
Ontmoetingszaal van de Verrijzeniskerk 
Louis Bouwmeesterstraat 76 
 
Denkt u nog aan het inleveren van Douwe Egberts 
punten en andere zegeltjes bij mevr. Harte? 
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SAMEN OP PAD 
 
Na de versoepelingen van de corona is een dagje toerist in 
eigen stad weer mogelijk geworden. Kort na elkaar bezochten 
we twee Amsterdamse woonwijken met voorheen een 
ambachtelijke bestemming t.w. de Houthavens en de Westelijke 
Eilanden. 
 
In de Houthavens is moderne architectuur te zien met een 
knipoog naar andere stijlen in de stad zoals de grachtenpanden 
en de Amsterdamse School. Voor hotel BOAT & CO is een 
“houten strand” waar de buurtbewoners kunnen genieten van 
de zon en het water. Het bezoek aan de Westelijke Eilanden 
stond in het teken van een Open Atelierweekend waarbij we 
vele werken van kunstenaars hebben kunnen bewonderen. Ga 
bij een volgende gelegenheid met ons mee. Als u meer wilt 
weten over de geschiedenis van de 2 woonwijken, neem dan 
contact op met ondergetekende. 
 
Henk van der Linden 
 
AGENDA 
 

Activiteiten november/december 
 
Zondag  7 nov en 5 Dec 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de 
Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het Papiamento) 
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Zondag  14 nov en 12 Dec 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de Chaldeeën 
(Iraakse christenen) om 16.00u een viering in een vorm van 
het Aramees. 
  

EEN HEILIG LEVEN 

Allerzielen 

In het spoor van Allerheiligen ontstond er een tweede 

herdenken: dat van “alle zielen”. Wat immers geldt 

voor de heiligen, geldt in zekere mate voor alle doden. 

Zij zijn door de kerk dan wel niet “Heilig” of “Zalig” 

verklaard. Toch hebben onze geliefde overledenen ook 

vaak – in alle bescheidenheid – een heilig leven geleid. 

Zij zijn ons voorgegaan in geloof, hebben met liefde 

zich over de familie ontfermd, van onze overleden 

(groot)ouders ontvingen wij het leven, … Het is dus 

goed dat beide feesten na elkaar worden gevierd: de 

heiligen bij God en Gods volk onderweg naar die 

heiligheid vormen wezenlijk één gemeenschap! 
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Het grootste verschil tussen beide feesten is misschien 

het feit dat er bij Allerzielen veel minder rituelen of 

devoties zijn ontstaan. Naast een gebedsdienst, in het 

bijzonder voor de overledenen van het voorbije jaar, 

staat er een kerkhofbezoek op het programma. We 

maken de graven schoon, branden er een kaars en 

zetten – traditioneel – een chrysant op het graf. Al die 

bloemen vormen een bonte lappendeken die samen 

met de kleurenpracht van de herfstbladeren voor een 

heel eigen sfeer zorgen. 

Verrijzenisgeloof 

Er bestaat misschien wat schroom om over een “feest” 

te spreken wanneer het gaat over Allerzielen. En deze 

aarzeling is ergens terecht. Niemand denkt aan feesten 

bij het heengaan van een geliefde. Bij sterven voelen 

we pijn en verdriet. Het is de pijn die ook de leerlingen 

voelden toen Jezus de kruisdood onderging. Ons 

christelijk geloof neemt deze pijn en het verdriet, 

neemt dit afscheid niet weg. Ze verdoezelt het ook niet. 

Wel laat ze de leegte die de dode achterlaat leeg. Het is 
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de verlorenheid van Stille Zaterdag. Ontreddering en 

rouw krijgen een plaats, maar tegelijk – en dit kan ons 

misschien troosten – is er het hoopvolle perspectief dat 

Jezus’ verrijzenis ook ons deel zal zijn. De dood heeft 

niet het laatste woord, de dood is overwonnen op 

Paaszondag en daardoor weten wij dat God geen leven 

verloren laat gaan. 

Vandaar dat we van een sober en bescheiden “feest” 

mogen spreken: ook onze lieve doden overwinnen de 

dood mét Jezus en mogen opgenomen worden bij God. 

Bij uitvaarten hoor je wel eens de bekende zin “Dood 

ben ik pas, als jij me bent vergeten”. Daarin zit 

natuurlijk een grote waarheid: de overledene leeft 

verder in ons hart en onze gedachten, maar het 

christelijke verrijzenisgeloof gaat tegelijk nog een stap 

verder. God vergeet je nooit! Zelfs als niemand nog aan 

je denkt blijf je bij God verder leven. 

Dat zingen we bovendien uit wanneer de overledene 

naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht: 

“Ten paradijze geleide u de engelen … 
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moge ‘t koor der engelen u met vreugde ontvangen … 

gij zult voor eeuwig in het land van vrede zijn.” 

Het verrijzenisgeloof is dus een hoopvolle boodschap in 

deze eerste dagen van november, die ook door verdriet 

worden gekenmerkt: pijn om het afscheid en (hopelijk) 

troost omwille van de verrijzenis. Die troostende 

bemoediging wensen wij u in elk geval toe. En vooral: 

een geïnspireerd Allerheiligenfeest. Voorgegaan door 

alle grote en kleine heiligen, niet in het minst onze lieve 

doden, mogen we ons gesterkt weten als Gods heilig 

volk op weg naar zijn Rijk! 

 
 
Tekst vanaf de website van de Heilige 
Laurentiusparochie te Lokeren-Moerbeke (België) 
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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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