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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

Ik zet mijn boog in de
wolken
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is
ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de Goede
Boodschap.' Met andere woorden, keer je om,
begin een nieuw leven en geloof in de Blijde
boodschap. Wat betekent het voor mij, wat
betekent het voor u?
Een zondvloed in de eerste lezing, een dorre
woestijn in het evangelie: het kunnen beelden zijn
van onze wereld en van ons leven. Beelden van
veel te veel water en overstroming, en veel te
weinig water en woestijn in de natuur, en beelden
van veel te veel egoïsme en onverschilligheid,
maar ook van beproeving en tegenspoed, en veel
te weinig liefde en vrede in het leven. En specifiek
in deze coronatijd: veel te veel ellende,
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moedeloosheid, eenzaamheid, en veel te weinig
gegronde hoop op een spoedig normaal en gezond
maatschappelijk leven.
Veel te veel water en vreselijke overstromingen:
daar zorgen de moessons elk jaar voor in
verschillende Aziatische landen, maar ook in
Indonesië, Westelijk Afrika en Midden-Amerika.
Overstromingen die honderdduizenden mensen
treffen, oogsten en dorpen vernielen, en vaak
duizenden doden en allerlei ziektes veroorzaken.
Maar niet alleen veel te veel water treft zoveel
mensen. Er is ook veel te veel machtswellust,
oorlog en burgeroorlog, uitbuiting, slavernij,
honger, armoede en kinderarbeid. Er zijn daardoor
ook zovele vluchtelingen. En er zijn nog veel te
veel andere vreselijke dingen die de wereld
eindeloos ver verwijderen van het aards paradijs
dat God de Heer bij zijn schepping tot leven heeft
gebracht.
Het zijn dezelfde wilde dieren van geweld en
machtswellust waarmee de satan, Jezus op de
proef stelt in de woestijn, en dat doet hij ook met
ons. Want ook ons probeert hij weg te lokken van
Gods liefde en vrede om ons te verleiden in de
woestijn van egoïsme, eigenbelang,
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onverschilligheid, leugen en bedrog. Een woestijn
die uitmondt in zelfverheerlijking en eenzaamheid.
Daartegen zegt Jezus: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij. Bekeer u en geloof in
de Blijde Boodschap.’ En die Blijde Boodschap is
dat God ons nooit in de steek laat. Sterker nog,
God heeft met ieder van ons een heel persoonlijke
band. Dat zien we zowel in de eerste lezing als in
het evangelie. In de eerste lezing sluit God na de
zondvloed niet alleen met Noah, maar met alle
geslachten een verbond. ‘Ik zet mijn boog in de
wolken; die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde,’ zegt Hij. Een verbond dat
alleen op liefde en vrede steunt, want als de
regenboog God en de aarde verbindt, verdwijnen
de bliksems van onheil, egoïsme en geweld.
Ook wij horen bij de geslachten waarmee God de
Heer een verbond sluit. Dat houdt in dat ook wij
verantwoordelijk zijn voor de schepping en dat ook
wij de bliksems van onvrede moeten verdelgen. En
om ons daarbij te helpen, heeft God in Jezus
gestalte gegeven aan de boog van de
verbondenheid tussen hemel en aarde. Jezus ging
niet in op de verlokkingen van de satan en ook niet
op het geweld van de wilde dieren, Hij kende maar
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één wet en leefde ook maar voor één wet: bemin
God boven al en bemin uw naaste zoals uzelf.
Zusters en broeders, enige tijd geleden was het
Aswoensdag en daarop volgde de Eerste zondag
van de veertigdagentijd. Als we het askruisje
hadden kunnen ontvangen, dan zouden we
dezelfde woorden gehoord hebben die we in het
evangelie horen: ‘Bekeer u, en geloof in de Blijde
Boodschap.’ Het zou goed zijn als die woorden
ondanks de coronapandemie werkelijkheid zouden
worden. Als die veertig dagen dus geen verlengde
van carnaval zouden worden, maar een verlangend
uitzien en toeleven naar Pasen zouden zijn. Als we
echt zouden proberen ons te bekeren, en dat
betekent dat we ons inspannen om Jezus in
woorden en daden na te volgen. Dat zou ons
afkeren van egoïsme en onverschilligheid, en van
al onze andere slechte kanten, zodat we op Pasen
als echte christenen zouden verrijzen. Moge deze
veertigdagentijd ons daartoe leiden.
Beziel ons Heer met uw Geest. Amen.
Andy Jebarus sdb
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Van de redactie
Het volgende nummer van ons Mededelingenblad voor
mei/juni zal omstreeks 21 april worden samengesteld.
Mocht u nog iets lezenswaard willen inzenden, dan is
die datum de deadline.

Van het parochiële team
Bezoek vieringen
Wij zijn erg blij met onze vaste kring kerkbezoekers, kosters,
koorleden, vrijwilligers en voorgangers die ondanks deze
vreemde tijden onze vieringen bezoeken. Het bezoek aan
vieringen heeft nog steeds een meerwaarde, omdat we
elkaar kunnen steunen en gezamenlijk God kunnen eren. Wij
hebben echter ook respect voor degenen die hebben besloten
tijdens deze tijden onze kerk niet te bezoeken. We hopen dat
we na deze ingrijpende crisis iedereen weer mogen
verwelkomen.

Actie kerkbalans
Het bestuur vraagt de parochianen om extra steun
gedurende deze ook financieel moeilijke tijden. Uw extra
bijdragen, via de collectes of via één of meer
overschrijvingen, worden zeer gewaardeerd.

Het Goede Nieuws
Binnenkort komt de nieuwe editie van ons gezamenlijke
parochieblad weer uit, met nieuws uit onze gezamenlijke
parochie. De geplande datum van verspreiding is 9 maart.
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Samenwerking koren
Inmiddels is er een vaste samenwerking ontstaan tussen het
koor van de Pancratiuskerk en ons koor, die onder leiding
van Ben Niekus een gezamenlijke bijdrage aan onze
vieringen leveren. In het volgende Mededelingenblad volgt
hopelijk meer informatie hierover.

Opbrengsten collectes
31 jan € 57.55
(7 feb: geen viering)
14 feb € 50.50
21 feb € 75.57
Wij danken u voor uw bijdragen.

Paaswens
Graag wensen wij al onze parochianen een zalig Pasen toe.

Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e n
Zondag 7 maart 3de Zondag van de
Veertigdagentijd
Celebrant Pastoor H. Fonck
+ voor de zieken

Zondag 14 maart 4de Zondag van de
Veertigdagentijd
Voorganger L.Blommers
+ Familie Huigsloot Besselink
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Zondag 21 maart 5de Zondag van de
Veertigdagentijd
Celebrant Pastoor H. Fonck ( latijn )
+ Frans Rijkenberg
Zondag 28 maart PALMZONDAG
Celebrant Pastoor A.Jebarus
+ voor de zieken
Donderdag 1 april WITTE DONDERDAG 19.00 uur
Celebrant Pastoor H.Fonck
+voor de zieken
Vrijdag 2 april

GOEDE VRIJDAG Kruisweg 15.00 uur
GOEDE VRIJDAG ‘s avonds 19.00

uur
Celebrant G.Wijers sss

+voor de zieken
Zaterdag 3 april
PAASWAKE
Celebrant Pastoor H.Fonck
+ Pieter Lommerse
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21.00 uur

Zondag 4 april
PASEN
Celebrant G.Wijers sss

+voor de zieken
Maandag 5 april 2de PAASDAG
Celebrant Pastoor H.Fonck
+voor de zieken
Zondag 11 april 2de PAASZONDAG
Voorganger L.Blommers
+voor de zieken

Zondag 18 april 3de PAASZONDAG
Celebrant Pastoor H.Fonck ( Latijn )
+voor de zieken
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Zondag 25 april 4de PAASZONDAG
Celebrant Pastoor A. Jebarus
+voor de zieken
Zondag 2 mei
5de PAASZONDAG
Celebrant Pastoor H.Fonck
+voor de zieken
ZOMERTIJD
Vergeet u niet uw klok van zaterdag op zondag 28 maart
een uur vooruit te zetten?
SPREUK

GELUK ? kun je vermenigvuldigen
Door het te delen.

AGENDA
Zondag 7 maart - 4 april

Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert
de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het
Papiamento)
zondag 14 maart—11 april
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 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
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart
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t.n.v.

