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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 
 

Drieëenheid of Drievuldigheid 
 
Na het Pinksterfeest, dit is de komst van de H. Geest,  
viert de Kerk weer een hoogfeest, namelijk het feest 
van de drieëne God. Ten eerste de God als Schepper 
van alles wat bestaat (de Vader), ten tweede God als 
het menselijke gezicht: onze Heer Jezus Christus en ten 
derde God als levengever, de Geest, die de mensheid 
inspireert en zich bezig houdt met de wereld, ook de 
huidige: samen de Drieëenheid (vroeger de 
Drievuldigheid) genoemd. Zeg maar God in drie 
verschijningsvormen (persona) naar ons toe: de Vader, 
de Zoon en de H. Geest en toch één God. 
 
Zo beginnen wij katholieken en oosters-orthodoxen en 
Anglicanen iedere viering van een sacrament en in ’t 
bijzonder het hoofdsacrament: de eucharistieviering. 
Want iedere viering van een sacrament (er zijn zeven 
sacramenten) is een bron van genade, door de 
Goddelijke Drieëenheid ons gegeven: van God de Vader 
gaat deze genadekracht uit; God de Zoon (Jezus 
Christus) heeft ons ’t voorbeeld gegeven, hoe te doen 
in ’t leven en God de Geest laat die genade in ons 
doorwerken (of we ’t geloven of niet!). 
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Maar inmiddels zijn we wel vergeten waar ’t in de 
katholieke kerk om draait, namelijk om de 
sacramenten. Dat zijn de genadebronnen voor ons 
leven als katholiek en dan speciaal het sacrament des 
altaars of de H. Eucharistie. 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 we 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 of haar geloof in de aanwezigheid 
van Jezus Christus in dit eucharistische 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 gloriosi “  (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 
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schatten in de hemel!”) Want dat er na dit leven op 
aarde, een eeuwig leven op ons wacht, zijn veel 
mensen inmiddels vergeten of is verduisterd of wordt 
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 ’t geval is, want wij, 
gelovigen, hebben altijd ’n doel en vooruitzicht op een 
mooier en lichter leven in de eeuwigheid, waar wij allen 
hopen te komen (zo bidden wij in de canon/het 
tafelgebed). Iedere zondag belijden wij dit in ’t 
credo/geloofsbelijdenis: “ik geloof in de verrijzenis van 
’t lichaam en ’t eeuwig leven”,( in het Latijn: “et 
expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi 
saeculi”) . 
 
En als we 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 na het gebed van 
de mensen op aarde (bidprentje). Vandaar dat we altijd 
in de mis de gedachtenis voor de overledenen bidden 
(memento mori) en dat kunt uzelf 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 ’t voordeel van de kerk op aarde: “de 
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strijdende kerk”. “Heer geef hem/haar de eeuwige rust 
en ’t eeuwige 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 de 
H. Paus Pius X, die de kindercommunie invoerde en de 
veelvuldige communie ook. Na hem hebben volgende 
pausen dit onderstreept: paus Pius XII, H. paus Paulus 
VI, H. paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI. 
 
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 twintig eeuwen geldt dit gezegde 
nog steeds. 
 
H. Fonck pr. (7 juni 2020) 
 
Van de redactie 
U heeft al enige tijd niets van ons gehoord en in de 
voorgaande maanden is er vanwege de coronacrisis geen 
Mededelingenblad verschenen. Voor de maanden juli-
augustus moet u het met dit Mededelingenblad doen, voor 
september komt er weer een nummer. Veel sterkte in deze 
moeilijke tijden. 
 
Van het parochiële team 
Openstelling kerk en vervolg vieringen 
Vanaf 7 juni kon u via het reserveringssysteem weer 
aan een viering deelnemen. Het maximaal aantal toegestane 
personen was 30. Vanaf 1 juli geldt er een aantal van 100 
personen, maar gezien de anderhalve meter-maatregelen 
past dat aantal personen niet in de Verrijzeniskerk. Na 
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meting is ons gebleken dat er maximaal 50 bezoekers een 
plek in de kerk kunnen vinden. Dat geldt overigens ook voor 
het Nieuwe Verbond en de Pancratius, niet voor de Paulus 
(daar zijn iets meer dan 100 plaatsen beschikbaar, omdat 
deze kerk groter is.) 
 
Reserveringssysteem 
Iedere vrijdagmiddag voorafgaand aan een  
zondagsviering kunt u een telefonische  
reservering maken; Verrijzeniskerk tel. 06-28747588 
In de Pauluskerk vinden meer vieringen plaats: 020 – 
6191766 Voor het Nieuwe Verbond en de Pancratius: zie de 
website 
Kijk a.u.b. voor actuele gegevens op de website van onze 
parochie: www.devierevangelistenamsterdam.nl 
 
Het Goede Nieuws 
Graag verwijzen wij u voor de informatie over de 
maatregelen in verband met het coronavirus en het verdere 
verloop van de fusie naar het laatste nummer van Het Goede 
Nieuws dat eind juni is uitgekomen. Neem dit blad a.u.b. ook 
mee naar huis, er staat veel lezenswaardigs in. Zoals u weet 
is dit het regionale blad van de Vier Evangelisten, met ook 
informatie over de Verrijzeniskerk. Ook op de website is veel 
informatie te vinden (een volgende keer vindt u in dit blad 
een korte beschrijving van de website) 
 
Opbrengsten collectes 
Ondanks het verplichte maximum aan bezoekers, valt de 
opbrengst van de eerste collectes best mee. 
7 juni  € 137.60 
14 juni €   76.50 
Wij vinden dit ondanks de bescheiden opkomst geen slecht 
begin. Wij danken u voor uw bijdragen!      
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TIJDEN VAN DE VIERINGEN IN DE  
VERRIJZENISKERK 
 
Tenzij anders in dit blad aangegeven wordt de  zondag 10.00 uur. De misintenties 
zijn in verband met de coronatijd op dit moment niet bij de redactie bekend. Als er 
misintenties zijn, worden die tijdens de vieringen vermeld. 
 
E u c h a r i s t i e v i e r i n g e n 
 
Zondag 28 juni 13e  zondag door het jaar 
Celebrant: pastor A. Jebarus  
Zondag 5 juli 14e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor H. Fonck 
Zondag 12 juli 15e zondag door het jaar 
Voorganger: L. Blommers (woord- en communieviering) 
Zondag 19 juli 16e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor H. Fonck (Latijnse mis)  
Zondag 26 juli 17e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor A. Jebarus  
Zondag 2 augustus 18e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor H. Fonck 
Zondag 9 augustus 19e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor G. Wijers 
Zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming 
Celebrant: pastor H. Fonck 
(Informeer voor alle zekerheid a.u.b. bij de reservering naar het 
tijdstip van aanvang) 
Zondag 16 augustus 20e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor H. Fonck (Latijnse mis) 
Zondag 23 augustus 21e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor A. Jebarus 
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Zondag 30 augustus 22e zondag door het jaar 
Voorganger: L. Blommers (woord- en communieviering) 
Zondag 6 september 23e zondag door het jaar 
Celebrant: pastor H. Fonck 
 

God zal altijd aanwezig blijven  
 

 
Interview met Hans van 
der Straeten door Helena 
Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans op zijn terras bij zijn 
Franse huis  

  
Aan het woord is Hans, vicevoorzitter van het kerkbestuur. 
Hans vertelt: ik ben geboren in Oostzaan. Toen ik vier jaar 
was verhuisden we naar Amsterdam Zuid (Thomas van 
Aquinokerk). Op m’n achtste ging ik zingen in het 
jongenskoor, bestaande uit ongeveer 30 jongens. Door de 
dirigent werden ik en een vriend uitgekozen om soli te zingen 
zoals bijvoorbeeld in de Krönungsmesse van Mozart. We 
trokken met het jongenskoor ook naar het buitenland om op 
te treden in Kathedralen in Duitsland. Zoals het gaat, met 15 
jaar kwam de baard in de keel en stopte het zingen in het 
jongenskoor. Van z’n 18 tot 20ste zong Hans in een kerkelijk 
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jongerenkoor, basketbalde met veel plezier bij Wilskracht 
SNL in Amsterdam. De vader van Hans was voorzitter van 
die basketbalvereniging en nodigde allerlei mensen thuis uit. 
Een gezellige tijd. Op het 25-jarig huwelijksfeest van zijn 
ouders was er ook een zekere Mieke bij. Zij basketbalde ook. 
Cupido deed zijn werk en Hans en Mieke werden dolverliefd, 
samen werden ze een stel! 
  
Hans ging naast zijn studie ook de bestuurlijke kant op. 
Studeerde Nederlands aan de UvA en werd leraar in 
Beverwijk en een jaar later op zijn vertrouwde school, waar 
hij, totdat hij stopte met werken, aan verbonden is geweest. 
Het overdragen van kennis en leerlingen op een hoger niveau 
brengen, zodat ze ook maatschappelijk beter leerden 
functioneren, was Hans z’n drive. Hans die eerst leerling was 
geweest op het Nicolaaslyceum, werd daar nu leerkracht.  
Tijdens Hans z’n studie ontstonden bij hem veel vragen over 
het geloof, veel ook essentiële vragen. Het waren de zestiger 
jaren. Op het Nicolaaslyceum werkte Prefect Lauwers scj. Hij 
was pater van het Heilig Hart van Jezus, de orde die ook de 
school had gesticht. Twee keer per maand was er een 
themabijeenkomst met kennissen uit de basketbalclub waar 
men vragen over het geloof kon stellen aan pater Lauwers. 
Daardoor werd je geloof verstevigd. 
  
Voor Hans is het geloof een flakkerend vlammetje. Iedere 
zondagsviering, wat Hans belangrijk vindt, komt er olie op 
dat vlammetje die het doet opvlammen. De twee kinderen 
van Hans en Mieke, Sander en Martijn,  zijn begeleid door 
Pastoor Wijers. Hans werd door pastoor Wijers gevraagd 
voor het bestuur van de PiusX-parochie en hij werd ook 
wethouder voor het stadsdeel Slotervaart. Tijdens de fusie 
van de PiusX en de Verrijzeniskerk (met als speciale taak de 
verkoop van de Pius) bleef Hans in het bestuur en is nu nog 
steeds actief als vicevoorzitter (is nu ruim 12 jaar 
bestuurder). Sinds acht jaar hebben Mieke en Hans een 
tweede huis in Frankrijk, waar ze ook veel tijd doorbrengen. 
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De mooie Franse taal, het landschap, de romaanse kerken en 
niet te vergeten de heerlijke gerechten en wijnen maken het 
leven daar heel aangenaam. Hans heeft het daarnaast ook 
druk met zijn eigen buurt, want hij is gekozen tot 
vertegenwoordiger van de buurt Slotervaart in de 
stadsdeelcommissie van Amsterdam Nieuw-West. 
 
Naast zijn leraarschap studeerde Hans rechten, raakte 
gebiologeerd door redevoeringen. Studeerde 
manipulatietechnieken in proloog en epiloog in Middeleeuwse 
geschriften. Voor Nederlands studeerde hij af op 24- jarige 
leeftijd. “Als bestuurder heb je steeds met recht te maken. 
Dat was een reden om later rechten te gaan studeren, maar 
ik had halverwege het doctoraal Nederlands Recht helaas 
geen tijd meer, dus die studie heb ik niet afgemaakt”, aldus 
Hans. “Door kennis veranderen ook je inzichten”. 
 
”Dienstbaarheid aan de parochianen vind ik essentieel. Dat 
doe ik (het liefst zoveel mogelijk op de achtergrond) ook een 
beetje voor God. In deze coronatijd is kerkbezoek een tijd 
onmogelijk geweest en zelf mijd ik nog altijd bijeenkomsten 
in grote ruimtes. Kerkbezoek, hoe belangrijk dat ook voor 
mij is, is er nu de eerste tijd nog niet bij, maar er komt vast 
een tijd dat ook ik weer met een gerust hart naar de kerk 
kan gaan. Ik mis de contacten met de andere parochianen. 
Wel heb ik het als bestuurslid erg druk gehad om de 
openstelling van de kerken te helpen regelen, voor die 
parochianen die vieringen willen bezoeken. God zal altijd 
aanwezig blijven. Geloof werkt door in je leven. Het geeft 
een andere toon aan het leven. Ik ben ook een 
traditiegevoelig mens, aldus Hans. De Latijnse mis vind ik 
prachtig”.  
Wij zijn heel blij met zo’n fijne bestuurder, goede spreker, 
gezellige en fijne medeparochiaan.  
Heel veel dank voor je geweldige inzet Hans!! 
Helena Brouwer  
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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 en reserveringen                    
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 
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