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Mededelingenblad 
van de R.K. Parochie 
de Vier Evangelisten 
 
 
 
 
 

 
 
 
nevenvestiging de Verrijzeniskerk 

  
Eerste jaargang, nummer 1 

         januari  2020 
         Verschijnt maandelijks  

 
 

          De heer/mevrouw/familie………………………………………..  
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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 de redactie 
 
Zoals u hebt kunnen zien is de voorpagina van het nieuwe 
januarinummer gewijzigd omdat we nu onderdeel zijn van de 
nieuwe parochie van de Vier Evangelisten. In dit nummer 
vindt u veel nieuws over de fusie, maar ook over ons 
kerstconcert, dat een groot succes was. We hebben deze 
keer gemeend een aantal mooie foto’s die door Ger Willemse 
zijn gemaakt ook in het blad op te nemen. Daardoor werd 
het deze keer wat dikker dan normaal. Mocht u bijdragen 
voor het februarinummer hebben, dan graag vóór 20 januari 
digitaal toezenden aan Christina  
lommersechristina966@gmail.com of aan Hans 
hvdstraeten@gmail.com.  
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VOORWOORD VAN DE PASTOR 
 
Beste parochianen, 
  
We verkeren nu in de donkerste dagen van het jaar. 
Vanuit bepaalde gezichtspunten is dat waarschijnlijk 
niet alleen letterlijk zo: ziekte en andere kwalen 
kunnen ons ook naar dergelijke donkere momenten 
brengen. Als één gemeenschap dragen we deze 
moeilijke momenten wel samen en hopen we dat na de 
winter weer de lente mag komen en dat het licht altijd 
sterker zal zijn dan de duisternis.  
 
De advent hielp ons hoopvol te groeien naar het licht. 
Verlangend zagen we uit naar Kerstmis. Toen  konden 
we met Kerstmis vieren dat God mens geworden is in 
de persoon van Jezus van Nazareth.  
 
Natuurlijk werd Jezus dan niet opnieuw geboren als 
2000 jaar geleden. Het gaat nu om ónze menswording. 
‘Want wat heb ik eraan dat God in Jezus geboren is, als 
hij niet geboren wordt in mij?’, heeft iemand ooit 
gezegd. Als dat lukt, als God mens kan worden in ieder 
van ons, worden we beetje bij beetje eindelijk een 
mens naar Gods hart, beetje bij beetje licht voor 
onszelf en voor een ander. 
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Als we straks 2019 afsluiten en een nieuw jaar 
tegemoet gaan, willen we vooral dankbaar achterom 
kijken naar al het mooie dat gerealiseerd werd in onze 
parochie. Zoveel vrijwilligers die zich met verve 
inzetten in onze parochie, die het beste van zichzelf 
geven om de parochie te laten draaien en 
zondagvieringen mogelijk te maken.  
 
Voor het nieuwe jaar wens ik dat alle mensen die zich 
achter het ideaal Christus scharen, voldoening mogen 
vinden in hun verbondenheid met de levende 
gemeenschap waar zij deel van uitmaken, dat God hen 
mag zegenen in alles wat ze ondernemen. 
 
Andy Jebarus sdb  
 
 
 
Van het parochiële team 
 
Aansluiting bij andere parochies een 
feit 
De reeds vele jaren geleden aangekondigde fusie met 
de andere parochies uit Amsterdam Nieuw- 
West wordt per 1 januari 2020 werkelijkheid. In 
december is het bisschoppelijk decreet hierover 
reeds voorgelezen en hebben de parochianen aan een 
lid van het bestuur vragen kunnen stellen. 
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Deze aansluiting betekent dat onze Marcusparochie zijn 
zelfstandigheid verliest en onderdeel wordt 
van de grote parochie van de Vier Evangelisten. Op 
korte termijn verandert er weinig, maar gezien 
het afnemende aantal kerkgangers zal er toch het een 
en ander gaan veranderen. 
 
Er zullen waarschijnlijk momenten komen dat onze kerk 
een zondag gesloten is en aan alle 
parochianen wordt verzocht voor die zondag de 
hoofdkerk van onze regio te gaan bezoeken, 
eventueel met vervoer door vrijwilligers van onze kerk 
naar de Paulus, zodat iedereen, ook de vaste 
bezoekers van de Pauluskerk, vast kan wennen aan 
elkaar. Misschien dat het bestuur ook iets 
dergelijks gaat doen om de koren en vrijwilligers aan 
elkaar te laten wennen.  
 
Deze plannen worden binnenkort door het bestuur 
neergelegd in een pastoraal plan, dat verder de basis 
zal vormen voor de verdere eenwording van onze 
parochies. Toch is inmiddels wel duidelijk geworden, 
dat de Verrijzeniskerk als nevenvestiging van de Vier 
Evangelisten, evenals Het Nieuwe Verbond en de 
Pancratius, op termijn zal moeten sluiten, maar 
voordat het zover is, heeft uw parochiële team zich 
voorgenomen, maken we van de tijd die we nog 
in onze kerk kunnen verblijven, gezamenlijk een mooie 
tijd. 
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Nieuwjaarsreceptie 
Graag wenst uw parochiële team, Harm, Henk, Ger en 
Hans, u allen een zalig nieuwjaar toe. Op 3 
januari aanstaande zal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
gewoon doorgang vinden, nu als onderdeel 
van de Vier Evangelisten. De receptie begint om 
16.00u, om ongeveer 16.45u zal de 
nieuwjaarstoespraak van onze regiopastoor Andy 
Jebarus sdb plaatsvinden. Daarna kunt u genieten 
van een Indonesisch buffet. Ook zijn er gratis drankjes. 
De receptie zal om 18.00u worden beëindigd. 
U bent van harte welkom! 
 
Geslaagd kerstconcert 
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Ons traditionele kerstconcert kon zich weer verheugen 
op een grote belangstelling van parochianen 
en bewoners. Ook waren er nogal wat parochianen van 
de Vier Evangelisten, Pancratius en het 
Nieuwe Verbond aanwezig. Ook onze regiopastoor was 
aanwezig. Hij was onder de indruk van de 
prestaties en het plezier dat parochianen aan het 
concert beleefden. 
 

 
 
 
Deze keer waren er verschillende hoogtepunten: de a 
capella-zang van solisten kenmerkte zich door 
een mooie klankeenheid van de solisten. Ook het 
Ensemble de Noël 2019 speelde weer de sterren 
van de hemel. De ondersteuning van trombones, 
klarinetten, hobo’s en pauken, het was weer 
prachtig, zeker bij de vertolking van Max Filkes missa 
Solemnis in D.  
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Ons Marcuskoor en Vox Laudanshadden weer flink 
geoefend onder leiding van onze dirigent Ben Niekus en 
ondanks grieperigheid bij sommige koorleden waren zij 
aanwezig om de gezangen volume en kleur te geven.  
 

 
 
Heel erg bedankt, allemaal! Ook de samenzang van 
kerstliederen, ondersteund door het ensemble en met 
mooie onderstrepingen door het koperwerk, was heel 
bijzonder. Veel bezoekers onderstreepten hun 
tevredenheid met een gift voor de Caritas, bedoeld 
voor mensen in nood. Die zullen onze 
concertbezoekers dankbaar zijn. 
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TIJDEN VAN DE VIERINGEN IN DE  
VERRIJZENISKERK 
 
Tenzij anders in dit blad aangegeven wordt de 
Eucharistieviering van de Marcusparochie gehouden op 
zondag 10.00 uur 
 
E u c h a r i s t i e v i e r i n g e n 
 

Woensdag 1 januari Maria Moeder Gods 
Celebrant Pastoor H. Fonck 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 5 januari Openbaring des Heren 
Celebrant Pastoor H. Fonck (Drie koningen) 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 12 januari Doop van de Heer 
Celebrant Pater G. Wijers sss 
+ Voor de zieken 
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Zondag 19 januari 2de Zondag door het jaar 
Celebrant  W.Biemans          Latijnse Mis 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 26 januari  3de Zondag door het jaar 
Voorganger L.Blommers  Woord en 
Communieviering 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 2 februari  Opdracht van de Heer 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
+ Voor de zieken 
 
AGENDA 
 
Activiteiten in januari 
 
Zondag 5 januari 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de 
Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het Papiamento) 
 
Dinsdag  7 januari 
Spelletjesmiddag. Aanvang 13.00u in de Ontmoetingsruimte 
Ook de klaverjassers zijn welkom 
 
Zondag 12 januari 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de Chaldeeën (Iraakse 
christenen) om 16.00u een viering in een vorm van het Aramees. 
 
Verzoek 
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Denkt u nog aan het inleveren van Douwe Egberts-punten en 
andere zegeltjes bij mevr. Harte?  ( “Zegels voor de bingo”) 
 

BINGO: IEDEREEN PRIJS 
 
Op 11 december werd in onze ontmoetingszaal de 
KERSTBINGO gehouden. Gerda en Jan Harte hebben zich 
ingespannen er bekendheid in de buurt aan te geven en te 
zorgen voor prachtige prijstafels voor 3 ronden bingo en een 
loterij. Gerda wist bij diverse winkeliers in de buurt gratis prijzen 
te krijgen. De namen van de gulle gevers werden uiteraard 
genoemd. 46 Bezoekers werden ontvangen met koffie of thee. 
Om twee uur werd de bingo gestart en was er voor degene, die 
het bovenste rijtje van de bingokaart vol had, een kerststol als 
prijs beschikbaar. Tussen de rondes door kregen de bezoekers 
een hapje en een drankje, verzorgd door een aantal 
vrijwilligers, waarbij een kleindochter die haar oma mocht 
helpen. Jong geleerd is oud gedaan. Na drie ronden had 
iedereen een of meer prijsjes gewonnen.  
 
Enkele pechvogels, die nog geen prijsje hadden, mochten op 
de prijzentafel alsnog iets uitzoeken. Bij de loterij, waar onder 
meer fraaie kerststukjes beschikbaar waren naast andere 
prachtige prijzen, gingen veel deelnemers met iets moois naar 
huis. Vanaf mijn plek, waar ik de nummers opnoemde en voor 
kerstmuziek zorgde, kon ik alleen maar waarnemen, dat 
iedereen heeft genoten van de middag. Met dank voor alle 
vrijwilligers zien we uit naar de PAASBINGO in 2020. 
 
Henk van der Linden 
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De sacramenten, de blijheid van de 
parochianen, de Mariaverering 
 
Aan het woord is Peter Dorreboom  oud-parochiaan maar met zijn 
hart nog altijd verbonden aan de Verrijzenis. Speelde in het verleden 
regelmatig in de diensten op de blokfluit.  
 
Ik ben geboren in Amsterdam Oost, maar naderhand verhuisde ik op 
mijn 12e jaar naar Amsterdam Oud-West. Doorliep de grafische 
school en werd leerling-drukker. Vanaf m’n 11e jaar deed ik aan 
muziek: blokfluitles, jeugdkoor  Ik ben gereformeerd opgevoed.  
Toen ik  20 jaar oud was vond ik die leer te dogmatisch. Trok  veel op 
met leeftijdsgenoten in de katholieke kerk.  
De sacramenten, de blijheid van de parochianen, de Mariaverering 
trokken  me erg  aan. Met 22 jaar ontmoette hij protestante  Bea met 
wie hij in het huwelijk  trad. Beiden hebben zich uitlaten schrijven en 
zijn katholiek  geworden. Zeer tevreden is Peter over de 
geloofsopvoeding in de Katholieke  kerk. 
 

 
 
Hij kwam in de parochieraad, ging zingen in het kerkkoor. 
Toen Peter 54 jaar was ging hij met z’n vrouw de Verrijzenis  
bezoeken. De kleinschaligheid daar vond en vindt Peter heel 
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belangrijk! Je hebt dan de gelegenheid goéd contact met elkaar te 
leggen en onderhouden, aldus Peter. Ruim 18 jaar zijn beide 
enthousiast  lid geweest. (verhuist)  Hij begon mee te spelen met de 
blokfluit als muzikale ondersteuning. Met heel veel plezier heeft hij dat 
gedaan en hoopt dat zo nu en dan weer te doen.Nu wonen ze al 9 
jaar in Rolde. 
 
Zo nu en dan komt Peter terug. Als ik vraag hoe dat voor hem is zegt 
hij: 'Het voelt alsof ik thuis kom en nooit weg ben geweest'. 'Het 
sociale contact in de Verrijzenis/Marcus vind ik heel bijzonder. 
Ik blijf daar komen want die kerk heeft een grote plaats ingenomen in 
mijn hart. 
 
Helena Brouwer 
 

Concert - Schubert in de 
Verrijzenis 
 
Op zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur vindt een 
concert met liederen van Schubert plaats in de 
ontmoetingszaal van onze kerk. Op het programma 
staan: 

 
De liederencyclus 

Die schöne Müllerin 
&  

o.a. 
Der Lindenbaum 

Die Forelle 
Erlkönig 
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Franz Schubert 
heeft in zijn korte 

leven (1797-
1828) o.a. vele 

honderden 
liederen 

geschreven. Een 
twintigtal 

liederen vormen 
de liederencyclus 

Die schöne 
Müllerin, waarin de natuur centraal staat. Een beek, 

een watermolen, het water, de jacht, bloemen worden 
door een wandelaar bezien, op zoek naar zijn liefde. 

 
Vincent Bouwens (Gregoriaans zanger tijdens de 
maandelijkse Latijnse mis) & Helena Brouwer (de 
organist van de Verrijzenis) zullen deze liederen ten 
gehore brengen. Henk van de Linden zal hierbij een 
paar gedichten voordragen. 
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Franz Schubert 
 
De toegang is gratis met een deurcollecte na afloop. U 
bent van harte welkom! 
COLOFON 
 
Parochie van de Vier Evangelisten 
Nevenvestiging De Verrijzeniskerk 
 
Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de 
loop van deze maand januari 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
                                                


