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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 
 
BLIJF GELOVEN 
Lieve mensen, 
De laatste maanden ben ik, net als u, 
geconfronteerd met de gevolgen van de 
coronacrisis. En dat zijn er vele. We worden op 
verschillende manieren met ernstig lijden 
geconfronteerd.  
 
Ik noem enkele voorbeelden. Er was en is in 
toenemende mate sprake van geweld in gezinnen, 
vooral vrouwen en jonge kinderen zijn hiervan de 
dupe. De eenzaamheid onder ouderen is 
toegenomen. Voor jongeren ontbreekt het 
perspectief en zij grijpen in toenemende mate naar 
verdovende middelen, om even de werkelijkheid te 
ontvluchten. Ook zijn er jongeren die plots stoppen 
met studeren, omdat ze zich afvragen of de 
toekomst hen nog iets te bieden heeft. De voorbije 
maanden worden gekenmerkt door bijzonder veel 
wanhoop en ellende als gevolg van de coronacrisis. 



 

4 
 

Wanhoop en ellende vinden we ook in het 
evangelie. Het dochtertje van Jaïrus is doodziek en 
een vrouw lijdt al twaalf jaar aan een 
ongeneeslijke bloeding. Twee mensen die totaal 
wanhopig zijn, zo wanhopig dat ze zich 
vastklampen aan Jezus. De vrouw doet dat zelfs 
bijna letterlijk, want ze denkt: ‘Als ik alleen maar 
zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn.’ En 
Jaïrus gaat in tegen zichzelf en zijn overtuiging. Als 
overste van de synagoge is hij immers een 
farizeeër. En farizeeërs zijn niet direct Jezus’ beste 
vrienden. Ze geloven helemaal niet in een profeet 
die zichzelf de Mensenzoon noemt. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de mensen die luid staan te 
huilen en te weeklagen omdat Jaïrus’ dochtertje 
gestorven is, Jezus uitlachen als Hij zegt dat het 
meisje alleen maar slaapt. 
 
Maar sterker dan twijfel is de wanhoop, zowel bij 
de vrouw als bij Jaïrus. En beiden reageren zoals 
zovelen doen als ze geen uitweg meer zien, als ze 
kapotgaan door menselijk lijden, door een 
ongeneeslijke ziekte, door de ene tegenslag na de 
andere, door een leven vol misère. Dan herleeft 
vaak het geloof dat zich dikwijls in niets meer uit 
dan een kaarsje in de kerk of thuis voor een 
Mariabeeldje. Want groter dan dit kaarsje is het 
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geloof niet meer, maar wie weet, misschien helpt 
het wel. 
 
Maar in het evangelie is geloof de kern van het 
verhaal. ‘Uw geloof heeft u genezen’, zegt Jezus 
tegen de vrouw, ‘Wees niet bang, en blijf geloven’, 
zegt Hij tegen Jaïrus wanneer hem gemeld wordt 
dat zijn dochtertje gestorven is. 
 
‘Blijf geloven’: dat zegt Jezus ook tegen ons. En 
net als tegen het meisje zegt Hij ook tegen ons: 
‘Sta op’, en Hij voegt daaraan toe: ‘Doe iets met 
en voor je geloof. Blijf niet lui liggen in je leven, 
alleen maar met en voor jezelf, maar doe iets voor 
je medemensen, je omgeving, de natuur. Kijk om 
je heen en zie wat je kan doen. En begin niet te 
fantaseren zoals die weeklagers bij Jaïrus, die 
huilen omdat zijn dochtertje zogezegd gestorven 
is. Nee, geen fantasie, maar daadkracht. Dat zegt 
Hij ook tegen de ouders van het meisje: ‘Geef haar 
te eten, zodat ze kan herstellen van haar zwakte.’ 
En tegen ons zegt Hij: ‘Breek brood en deel met 
mensen in nood, zodat ze echt kunnen leven. En 
aanvaard dat ze soms anders doen, anders zijn, 
anders denken dan jij.’ 
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Lieve mensen, de eerste lezing komt uit het boek 
Wijsheid, en daarin hoorden wij: ‘God schept geen 
behagen in de ondergang van de levenden. Hij 
heeft immers alles geschapen om te leven.’ Aan 
dat leven mogen wij meewerken, niet alleen voor 
onszelf, ons gezin, onze familie, onze vrienden, 
maar voor al onze medemensen. We mogen 
trouwens meewerken aan alle leven in de 
schepping, dus ook aan het milieu, de natuur, het 
klimaat. En daarbij kunnen we ons altijd 
vastklampen aan God. ‘Hij heeft de mens immers 
geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling 
van zijn eigen wezen,’ zo klinkt het in de eerste 
lezing.  
 
Laten we ons daar altijd van bewust zijn, en daar 
ook naar leven in heel ons doen en denken: dat we 
een afspiegeling zijn van Gods eigen wezen. We 
moeten dus niet moedeloos en wanhopig worden 
in deze langdurige coronatijd, want ook in deze tijd 
blijven liefde, vrede en vreugde de kern van ons 
bestaan. ‘Blijf geloven, dan blijft je leven 
waarachtig’, zegt Jezus. 
  
Bidden wij dat God de Geest ons nabij blijft en ons 
kracht geeft. Amen. 
(Preek van 27 juni, Andy Jebarus sdb) 
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Van de redactie 
Ons Mededelingenblad voor juli-augustus ligt hier weer 
voor u. Mocht u een bijdrage hebben voor het 
september-oktober-nummer, dan vragen wij u die vóór 
20 augustus ons toe te sturen of te overhandigen, het 
liefst digitaal.  
Christina Lommerse en Hans van der Straeten 
 
Van het parochiële team 
Coronacrisis neemt af 
De overheid heeft een aantal grote versoepelingen 
aangekondigd en we nemen aan dat dit ook een 
positieve uitwerking kan hebben voor onze zondagse 
vieringen. Op dit moment echter is nog onduidelijk 
welke protocollen vanuit ons bisdom worden afgeschaft 
of bijgesteld. Volg voor de actualiteit zoveel mogelijk de 
website van onze parochie. Laten we hopen dat we 
binnenkort bij onze vieringen weer kunnen samenzijn 
zoals vroeger. 
 
Sluitingsdatum opgeschoven 
Zoals u al in het Goede Nieuws hebt kunnen lezen, 
heeft het bestuur besloten de drie kerken die 
binnenkort gesloten zouden worden, nog enige tijd 
open te houden. De oorzaak ligt in de coronatijd die 
voor alle gemeenschappen voor problemen heeft 
gezorgd. Het bestuur wil ook onze Verrijzeniskerk 
langer open houden dan was gepland. Oorspronkelijk 
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was de sluiting gepland vóór 1 januari 2022, maar dat 
wordt nu twee jaar opgeschoven naar 1 januari 2024, 
of zoveel eerder, indien dat in overleg met het 
parochiële team noodzakelijk is. 
 
Opdracht vastgoedadviseur 
Ook voor de Verrijzeniskerk gaat een onafhankelijke 
vastgoedadviseur het bestuur adviseren wat er het 
beste kan gebeuren na sluiting van de kerk. Moeten 
een aantal maatschappelijke activiteiten na sluiting 
doorgaan, kan de kerk en de pastorie goed verhuurd 
worden, of moet er aan een verkoop worden gedacht? 
Waar zullen onze medegebruikers, zoals onze 
migrantengemeenschappen, naar toe moeten?  Het 
bestuur hoopt op deze vragen een antwoord te hebben 
na het advies van de vastgoedadviseur, zodat er 
weloverwogen samen met het bisdom de volgende 
stappen kunnen worden genomen.  
 
 
Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e n 
Zondag  4 juli    14de zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
+ 
Zondag  11 juli   15de zondag door het jaar 
Voorganger L.Blommers 
+Nico de Boer    Anne Demitrius-Spoelder 
Zondag  18 juli    16de zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck    (latijn) 
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+voor de zieken 
 
Zondag  25 juli    17de zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor A.Jebarus 
+voor de zieken 
 
Zondag  1 augustus 18de zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
+voor de zieken 
 
Zondag  8 augustus  19de zondag door het jaar 
Voorganger L.Blommers 
+voor de zieken 
 
Zondag  15 augustus Terhemel opneming van 
Maris 
Celebrant  Pastoor H.Fonck     ( latijn) 
+Cionvanne Tantillo 
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Zondag  22 augustus 21ste zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor A. Jebarus 
+voor de zieken 
 
Zondag  29 augustus  22ste zondag door het jaar 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
+voor de zieken 
 
Zondag  5 September  23ste zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
+voor de zieken 
 
AGENDA 
 

Activiteiten  
 
 Zondag 4 juli en 1 augustus 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert 
de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het 
Papiament 
 
Zondag 11 juli en 8 augustus Iedere tweede zondag 
Van de maand hebben de Chaldeeen (Iraakse 
christenen)om16.00 viering in een vorm van het 
Aramees. 
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Vandaag is de dag 
 
Vandaag is de dag 
 
hij komt maar één keer, 
 
en morgen dan is het 
 
vandaag al niet meer. 
 
Niet zeuren, geniet 
 
van het leven, het mag, 
 
maar doe het vandaag 
 
want vandaag is DE dag. 
 
Toon Hermans 
 
Een mooi gedichtje, zo aan het begin van een hopelijk 
mooie zomer, waarvan we met minder 
coronaproblemen kunnen genieten, ook vanuit ons 
geloof. Zoals onze pastor in het voorwoord schrijft, 
moeten we oog hebben ook voor het mooie van de 
natuur. Blijf geloven, in het goede, dat van God komt. 
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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: het nieuwe gironummer volgt hopelijk 
in het volgende mededelingenblad 
 
l 
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