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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 
 
 
Nieuwjaarstoespraak van de 
regiopastor 

Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie in de 
Verrijzeniskerk 

3 januari 2020 

Allereerst mag ik u allemaal een Zalig Nieuwjaar en Gods 
zegen over het nieuwe jaar 2020 toewensen. Wat staat ons 
in het nieuwe jaar te wachten? Wat staat er voor ons in de 
sterren geschreven? 

Iedereen kent het oude verhaal van die astrologen die vanuit 
het Oosten dé Ster achterna reisden. Maar wat staat er voor 
óns in 2020 in de sterren geschreven? Welke ster gaan wij in 
het nieuwe jaar achterna? Wat staat er over u in de sterren? 
Wat staat er over mij in de sterren? 

Over mij staat er: ‘De tijd lijkt je op dit moment door de 
vingers te glippen.’ Dat doet de tijd al jaren bij mij en dat 
wist ik al lang. ‘Besteed wat meer aandacht aan je 
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gezondheid, want je staat onder grote druk.’ Dat heb ik 
gedaan. Ik heb extra kleding aangetrokken en meer fruit 
gegeten voor de vitaminen. De laatste maand slik ik elke 
ochtend vitamine C en D. Het leek erop dat ik onder grote 
druk zou komen te staan. Maar de druk van 2019 was niet 
groter dan anders, denk ik. 

‘Dit voorjaar wacht je een verhuizing of verandering van 
baan.’ Ik dacht: het is i.d.d. gebeurd! Maar dan lees ik 
verder: ‘Een onverwachte meevaller en een helpende hand 
zullen je in 2020 weer moed geven verder te gaan’. Ik dacht: 
‘Ik heb altijd veel helpende handen gehad en het ontbreekt 
me nooit aan moed en inspiratie om verder te gaan.’ En 
trouwens, onverwachte meevallers heb ik ook vaak. 
Afgelopen week bracht een parochiaan me nog een netje vol 
heerlijk fruit en gebak! 

Horoscopen, ik pas wel op om mijn geluk in 2020 af te laten 
hangen van de sterren, die dode dingen. Ik mag mijn geluk 
en inspiratie weer vinden in mijn omgang met God en de 
vele mensen die ik ook het komend jaar 2020 weer zal 
ontmoeten. En als u dan toch gelooft in horoscopen, dan geef 
ik u toch maar de volgende horoscoop mee voor 2020. 

‘Lieve mensen, u bent ook in het komende jaar een Kind van 
God, een mens met een hart. Daarom, bemint de Heer, uw 
God, en uw naaste als uzelf. Probeer barmhartig met elkaar 
om te gaan, zoals God ons barmhartig is.’ Deze horoscoop 
van de Schepper van alle sterren geldt al jaren, voor alle 
sterrenbeelden. En wie daarnaar leeft, heeft altijd 
onverwachte meevallers. 

De Bijbel verzet zich tegen horoscopen, omdat die aangeven 
dat sommige dingen in je leven onherroepelijk bepaald zijn, 
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alsof er geen wrikken en bewegen aan te pas komt voor wat 
betreft de toekomst van de aarde en de toekomst van ons 
mensen. “Het staat in de sterren geschreven”. Wat kunnen 
de astrologen uit het Driekoningenverhaal ons leren? 
Misschien is de voornaamste boodschap dat je alles achter je 
moet durven laten om het onbekende tegemoet te gaan. 
Huis en haard verlaten, d.w.z. los van eigen zekerheden 
komen om naar Gods zekerheid toe te groeien en zijn Ster te 
volgen. 

De moed om nieuwe – vaak onbekende – wegen te gaan. 
Dat zal dan ook de vraag zijn in het nieuwe jaar 2020: 
durven wij gezamenlijk verder te gaan op nieuwe wegen, ook 
als het ten koste gaat van onze eigen ster en met zicht op de 
Ster van Bethlehem? De enige Ster die ik echt vertrouw. 

In ons bisdom zijn de kerken flink in beweging gekomen. En 
daar zijn voldoende redenen voor. Halverwege de vorige 
eeuw heeft er een grote verandering plaatsgevonden in het 
kerkelijk leven. We moesten afscheid nemen van de 
volkskerk en gingen over naar een keuze-kerk. Via de vele 
vrijwilligers hebben we de volkskerk nog lange tijd overeind 
kunnen houden. En onze katholieke kerk is nog steeds de 
grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland. Daar heb ik 
enorm veel waardering voor. Velen van u weten zich 
verantwoordelijk voor de taken waar de kerk zich voor 
gesteld ziet. 

In vele parochies, ook hier, is er sprake van een grote 
betrokkenheid. Maar de hoofden van de vrijwilligers worden 
steeds grijzer. De hoofden van onze voorgangers trouwens 
ook. Steeds minder vrijwilligers nemen steeds meer taken op 
zich. Dat zie je in tal van parochies. Je komt steeds dezelfde 
gezichten tegen. En het wordt moeilijker de opengevallen 
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plaatsen in te vullen. Vanuit de praktijk van benoeming van 
kerk- en parochiebestuursleden wordt me dat steeds 
duidelijker. Een herbenoeming voor een derde, zelfs een 
vierde periode is bijna meer regel dan uitzondering 
geworden. 

Maar lieve mensen, verantwoordelijkheid en enthousiasme 
hebben we steeds met elkaar gedeeld. Het is tijd van 
Samen-Kerk-Zijn. Het is niet langer de kerk van de pastoor, 
maar de kerk van ons sámen. Pastores mogen zichzelf steeds 
meer beschouwen als voorbijgangers in het pastoraat. Met 
ons aantreden begint de parochie niet, maar staan wij in een 
lange traditie, waarin plaatselijk het geloof wordt 
doorgegeven van vader op dochter en van moeder op zoon, 
of van opa/oma op hun kleinkinderen. 

Het samen-kerk-zijn heeft veel mensen in beweging gezet, 
maar we moeten oppassen dat het geen beweging wordt 
waarin vrijwilligers voor vrijwilligers werken. We hebben – en 
doen dat nog steeds – veel energie gestoken in de vaste 
groep die in het weekend samenkomt. Liturgie krijgt de 
meeste aandacht van de vier aandachtsvelden die er zijn: 
liturgie, geloofsopvoeding, diaconie en 
gemeenschapsopbouw. Die zijn heel belangrijk. Maar samen-
kerk-zijn vraagt van ons  in de komende jaren, dat we vooral 
ook werken aan een missionaire kerk, die een uitdaging 
vormt voor al die parochianen die we niet wekelijks of 
misschien alleen bij de pastorale markeringsmomenten en of 
levensgebeurtenissen, tegenkomen. 

Wij moeten nog kijken naar de structuur van onze parochie. 
Maar niet alleen de structuur vraagt veel van onze aandacht. 
Het gaat vooral om de inhoud van ons geloof. We hebben 
een Blijde Boodschap die iedereen mag horen. Een 
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boodschap die niemand uitsluit: het gaat om verbinden. 
Verbindingen leggen, ook met mensen die we niet wekelijks 
meer in de kerk zien. Verbindingen ook tussen mensen van 
verschillende geloofsgemeenschappen, oude parochies van 
onze regio. Het vraagt energie en opgave. Maar ik geloof in 
onze goedheid en persoonlijk geloof. 

Augustinus heeft het in het jaar 400 al over de noodzaak om 
‘bruggen van barmhartigheid te bouwen’. Dat is anders dan 
wat sommige wereldleiders willen. Zij willen geen bruggen 
maar muren. Niet samenbrengen, maar scheiden. Daar kun 
je toch het meeste aan verdienen… Maar er is geen 
barmhartigheid zonder affectiviteit. Herders (pastores) 
zonder enige liefde, zijn huurlingen en denken alleen maar 
aan zichzelf. Maar barmhartigheid die alleen maar bij mooie 
gevoelens en vrome gedachten blijft, is evenmin vruchtbaar 
en sterft af. Augustinus schrijft in zijn preek over het 
Johannesevangelie (7:10) het volgende: 

‘Niemand kan zeggen, welk gelaat, welke vorm, welke 
voeten of welke handen de liefde heeft. Toch heeft de liefde 
voeten, die brengen ons naar de Kerk. Toch heeft zij handen, 
want die strekken zich uit naar de armen. Toch heeft zij 
ogen, want die zien wie in nood verkeert.’ 
Augustinus beschouwt de vrede als eindpunt van heel ons 
leven, als levensdoel. In de uiteindelijke realisatie valt die 
vrede samen met het eeuwig leven bij God. Ons hart dat ook 
in 2020 zo hunkert naar vrede en samenhorigheid. Beste 
mensen, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze 
gezamenlijke toekomst. 

Al met al belooft het weer een spannend jaar te worden. 
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het groeien van 
verschillende kerken naar één parochie, met uiteindelijk één 
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centrale kerk met hulp van velen zal slagen. Maar je hebt 
voor deze omslag wel een beetje Abrahamsgeloof nodig en 
het geloof van die astrologen die alles achter zich lieten om 
de Ster van Bethlehem te volgen. 

En als wij dat aan aandurven en positief openstaan voor de 
diepgaande veranderingsprocessen, dan zullen weten, ook 
voor de Verrijzeniskerk, dat alle horoscopen uit zullen 
komen. In het nieuwe jaar zal ons leven dan verlopen als een 
Nieuw Begin!  

Mijn werk als regiopastoor brengt vele 
verantwoordelijkheden met zich mee. Het leiding geven aan 
de totstandkoming van een pastoraal plan voor onze nieuwe, 
gezamenlijke parochie, is daar één van. Hoe zullen we in de 
praktijk omgaan met de eenwording van de verschillende 
gemeenschappen, waaronder ook die van de Verrijzeniskerk? 
Hoe zullen we vrijwilligers en koorleden van de verschillende 
gemeenschappen behouden en aan elkaar laten wennen? 
Welke stappen gaan we nemen om de parochianen van de 
verschillende gemeenschappen nader tot elkaar te brengen? 
Dit zijn vele belangrijke vragen waarop ik hoop, samen met 
het bestuur, de komende tijd een antwoord te kunnen geven. 

In het komende jaar bezoek ik weer al onze 
gemeenschappen en ga ik in verschillende kerken voor. 
Vooral om u beter te leren kennen, maar ook om goed naar u 
te luisteren en misschien suggesties te verzamelen hoe we 
de komende periode met de eenwording van de parochie om 
moeten gaan.  Volgende maand ben ik ook in de 
Verrijzeniskerk een keer ingeroosterd als voorganger. 
Onlangs was ik bij het kerstconcert in deze kerk. Het was 
een prachtig concert dat veel indruk op mij maakte. Voor u 
als parochianen was het een vreugdevol moment, maar ook 



 

9 
 

de buurtbewoners wisten het concert te waarderen. Dit is 
een mooi visitekaartje voor onze RK kerk in Amsterdam 
Nieuw-West en ik zal mij inspannen om dit in de toekomst 
ook te blijven behouden.  

Graag bedank ik, mede namens het bestuur, alle vrijwilligers 
die zich met hart en ziel aan hun taken wijden, zoals onder 
andere de koorleden, de kosters, de collectanten, de 
acolieten en misdienaars, de bloemendames, de dames die 
koffie zetten en degenen die het maandelijkse 
mededelingenblad samenstellen of deelnemen aan de 
redactie van ons regioblad Het Goede Nieuws, degene die de 
tuin van de pastorie zo mooi onderhoudt, de dame die 
activiteiten zoals de bingo organiseert, degenen die 
parochianen thuis ophalen en meenemen naar de vieringen, 
degenen die de moeite nemen om bij de zieken van de 
parochie langs te gaan, de assistenten die willen voorgaan en 
soms meer willen doen dan alleen voorgaan en niet te 
vergeten de vier leden van het parochiële team die ook weer 
deze nieuwjaarsreceptie hebben mogelijk gemaakt. Heel erg 
bedankt allemaal! Ik hoop dat u zich allen kan blijven 
inzetten voor onze kerk, ook in 2020. 

Ik wens u Gods zegen toe, over al uw activiteiten in het 
nieuwe jaar, maar vooral ook Gods zegen over uzelf. Dat wij 
ook in het nieuwe jaar zoeken naar vormen van verbinding. 
Dat ook wij muren slechten en bruggen van vrede, 
barmhartigheid en eenheid bouwen. Dat wens ik u van harte 
toe. 

Andy Jebarus sdb 
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Van het parochiële team 
 
Kerstconcert en Nieuwjaarsreceptie in 2020 
Ook het bestuur is enthousiast over ons kerstconcert. 
Het parochiële team mag in december van dit jaar weer 
een kerstconcert organiseren. Dit geldt ook voor onze 
goed bezochte nieuwjaarsreceptie. 
 
Opgeslagen orgel 
Het opgeslagen Adema-orgel uit de voormalige Pius X-
kerk is verkocht aan een RK parochie uit Zuid-Holland. 
Voordat de eigendomsoverdracht gaat plaatsvinden, is 
het nog wachten op de bisschoppelijke goedkeuring 
(bisdom Rotterdam). Het prachtige 23 registers 
tellende orgel is te groot voor gebruik binnen onze 
regio en de opbouwkosten zouden voor onze 
gemeenschappen extreem hoog zijn. Bovendien betaalt 
het bestuur maandelijkse opslagkosten, die na levering 
van het orgel bij de koper terecht zullen komen. Ooit 
was het idee om dit orgel in de Verrijzeniskerk op te 
gaan bouwen, maar de ermee gepaard gaande kosten 
waren veel te hoog. Het bestuur is blij dat dit orgel nu 
hoogstwaarschijnlijk een goede bestemming heeft 
gevonden. 
 
Fusie 
Na het voorlezen van het bisschoppelijke decreet en de 
toelichting van het bestuur is er in de 
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ontmoetingsruimte gelegenheid geweest om vragen te 
stellen. Er kwamen vele onderwerpen aan de orde, 
waaronder het moment van de voorgenomen sluiting, 
het samengaan van koren en het verwelkomen van 
vrijwilligers en parochianen in de Pauluskerk. Het 
bestuur is bezig met het maken van een pastoraal plan 
om zo alles binnen de juiste banen te leiden. Als dit 
klaar is, wordt dit in het Goede Nieuws gepubliceerd. 
Overigens bedankt het bestuur onze parochianen voor 
de prettige wijze van vragen stellen en het begrip voor 
de consequenties van de fusie. 
 
 
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 
 

 
Zondag 2 februari Opdracht van de Heer 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
+ Ans Willemsen - Maria van Boven Timmermans 
Uitdankbaarheid bij een 65 jaar huwelijk 
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Zondag 9 februari 5de Zondag door het jaar 
Voorganger L.Blommers  Woord en Communiedienst 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 16 februari 6de Zondag door het jaar 
Celebrant  W.Biemans          Latijnse Mis 
+ Pater Piet Beijersbergen van Henegouwen 
14-2-2013 
 
Zondag 23 februari 7de Zondag door het jaar 
Celebrant Pastoor A.Jebarus  
+ Voor de zieken 
 
Woensdag 26 februari  ASWOENSDAG  
10:00 UUR 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 1 Maart 1ste Zondag van de 
Veertigdagentijd 
Voorganger L.Blommers   
+ Ans Willemsen 
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AGENDA 
 
Activiteiten in februari 
 
Zondag 2 februari 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de 
Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het Papiamento) 
 
Dinsdag  4 februari 
Spelletjesmiddag. Aanvang 13.00u in de Ontmoetingsruimte 
Ook de klaverjassers zijn welkom 
 
 
Zondag 9 februari 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de Chaldeeën (Iraakse 
christenen) om 16.00u een viering in een vorm van het Aramees. 
 

 
NICOLINE: EEN CREATIEVE PAROCHIAAN 
 
Aan het woord is Nicoline (schildert,  maakt poppen, beren) 
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Lange tijd heeft een schilderij van haar in de ontmoetingsruimte 
gehangen. 
 
Ik ben voor de oorlog geboren in Amsterdam. Mijn grootouders waren 
ook Amsterdammers. Ik had 6 broers met wie ik een goede band heb. 
Was enigst meisje. Dol was ik op lezen, was een ernstig kind 
vanwege de verantwoordelijkheid die ik voelde voor míjn broertjes. 
Ik kon goed leren  maar in die tijd was het:meisjes stellen niet zoveel 
voor,  gaan toch trouwen. Zat vaak achter de naaimachine. Ben 
daardoor heel handig geworden, moest wel. Met 19 jaar ging ik het 
huis uit en kreeg de zorg voor 7 kinderen in Aerdenhout. Keerde terug 
naar Amsterdam, woonde weer even thuis en op wisselende kamers.  
Leerde een leuke man kennen in de Victoriabioscoop die later mijn 
verloofde werd. Leerde voor kinderverzorgster, deed avondschool 
detailhandel (stoffen kennis, dameskleding onder en  boven). 
 
Met 24 jaar ging Nicoline naar Engeland als Nanny  wat erg leuk was. 
Na een jaar keerde ze terug naar Nederland. Ging veel naar de 
operette. Christina Deutekom stond aan begin van haar carrière.  
Nicoline leerde daar haar eerste man kennen. Een dochter werd 
geboren. Toen haar  dochter 7 was trouwde Nicoline voor de kerk met 
haar tweede man en verhuisde  naar West-Friesland. Na 20 jaar 
keerde ze terug naar Amsterdam. 
 
Na 30 jaar huwelijk wilde ze scheiden.Het geloof speelde een 
belangrijke rol in het leven van Nicole. Ze besefte dat scheiden niet 
mocht van de kerk. Maar tegelijkertijd wist ze dat ze voor haar 
gezondheid moest  kiezen. Ze scheidde. Ze gaat (en ging) altijd naar 
de kerk. Het geeft haar rust en troost. De preken vindt ze mooi 
evenals de eucharistie.  
 
Haar hele leven is ze creatief geweest. Maakte haar eigen kleding, 
poppen, beren. Als kind al kon ze goed tekenen In 2014 is Nicoline 
serieus begonnen met schilderen. Is autodidact. Verkoopt haar 
schilderijen en exposeert. De onderwerpen zijn wisselend, zowel in 
kleur als zwart-wit. 
 
 
Helena Brouwer 
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Verzoek 
Denkt u nog aan het inleveren van Douwe Egberts-punten en 
andere zegeltjes bij mevr. Harte?  ( “Zegels voor de bingo”) 
 
LEUKE MUZIEK 
 
Op 2 februari is er ook blokfluitmuziek in de viering. 
Op 29 maart speelt onze violiste Esther tijdens de 
zondagsviering. 
 
SPREUK 
 

Een lach is de kortste weg tussen mensen 
 
65-jarig huwelijk 
 
Het echtpaar Van de Bergh viert op 2 februari a.s. 
hun 65-jarige huwelijksdag. 
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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 
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