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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 
 
Warm je aan het vuur van mijn 
hart 
 
Met de viering van Aswoensdag opent de Kerk de 
veertigdagentijd, de tocht naar Pasen. Het is een 
tijd van bezinning! Ieder jaar is er opnieuw een tijd 
van bezinning op wie wij zijn als mens, met onze 
mogelijkheden, met ons verlangen naar echtheid 
en zuiverheid en met het besef van beperkt-zijn en 
onafhankelijkheid. Hoe is onze relatie met God, 
hoe is onze relatie met onze naaste en hoe is onze 
relatie met onszelf? 
 
 
Veertig dagen lang krijg je de tijd om je te warmen 
aan het vuur van mijn hart, zegt de Heer. Veertig 
dagen om een barmhartig mens te worden in wie 
ik kan verrijzen en leven. Veertig dagen lang die je 
uitnodigen om te groeien in liefde voor Mij, voor je 
medemens en voor jezelf, zegt God. 
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Met de kerk gaan we op weg geleid door de 
verhalen van het volk van God. Zij vertellen over 
de lange tocht van liefde van God met de mens en 
van de mensen met God. Zien we ook ons eigen 
verhaal daarin? Zij herinneren ons aan de weg van 
bevrijding uit onderdrukking, aan de weg van 
trouw en ontrouw, van licht en donker, van 
zekerheid en twijfel. 
 
Zij herinneren ons aan de weg van Jezus,  
een weg van liefde als geen ander. 
Zij roepen ons op tot bekering… 
 
Zich afkeren van alles wat leidt tot afbraak en 
dood en ons toekeren naar God die ons tot leven 
leidt. Zij roepen op om naar wegen te zoeken die 
uitlopen op een vredelievende en 
vergevingsgezinde gemeenschap,  
op een samenleving van bekering en verzoening, 
een samenleving die luisteren kan naar Gods 
Woord en die met eerbied en zorg omgaat met zijn 
schepping, met heel veel liefde en zorg voor zijn 
mensen, in verbondenheid en solidariteit met alle 
mensen over heel de wereld.  
 
 
In deze veertigdagentijd hebben wij meer dan ooit 
elkaar nodig. Wij hebben onze moeder Maria 
nodig. 
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Daarom bidden wij samen: 
 
Maria,  graag wijden we deze vastentijd toe aan 
U.  
Ga met ons mee tot in de woestijn van ons hart  
en help ons leeg te worden van ons eigen ik  
om Gods Geest te kunnen ontvangen  
die ons in Christus in staat zal stellen ons ten volle 
te keren naar God onze Vader,  
van Aangezicht tot aangezicht, van Hart tot hart.  
 
Dat deze vastentijd een tijd mag zijn van diepe 
genade voor onszelf,  
de Kerk en de hele samenleving.   
Om deze genade bidden wij, in Christus, onze 
Broeder en Heer. Amen. 
 
Andy Jebarus sdb 
 
Van het parochiële team 
 
Fusie 
Graag verwijzen wij u voor de informatie over het 
verloop van de fusie naar de kortgeleden uitgekomen 
paaseditie van Het Goede Nieuws.Zoals u weet is dit 
het regionale blad van de Vier Evangelisten, met ook 
informatie over de Verrijzeniskerk. 
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Actie kerkbalans 
In het Goede Nieuws is ook een bladzijde gewijd aan de 
Actie Kerkbalans 2020. Hopelijk kunt u ook iets missen 
voor de instandhouding van onze kerken en alle kosten 
die vieringen en dergelijke met zich meebrengen. 
  
Opbrengsten collectes 
Hierbij de collectes jan en feb. 2020 
januari   5     € 110.20     februari   2   € 108.17 
            12    €  96.02                     9   €  107.90 
            19    € 116.24 
            26    € 141.15  
Wij danken u voor uw bijdragen!      
 

 
TIJDEN VAN DE VIERINGEN IN DE  
VERRIJZENISKERK 
 
Tenzij anders in dit blad aangegeven wordt de  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 1 maart 1ste Zondag van de 
Veertigdagentijd 
Voorganger L.Blommers Woord en Communieviering 
+ Ans Willemsen 
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Zondag 8 maart 2de Zondag van de 
veertigdagentijd 
Celebrant Pater G.Wijers sss 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 15 maart 3de Zondag van de 
veertigdagentijd 
Celebrant  Pastoor H.Fonck    (latijnse Mis) 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 22 maart 4de Zondag van de 
veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor A.Jebarus  
+ Voor de zieken 
 
Zondag 29 maart 5de Zondag van de 
veertigdagentijd 
Voorganger L.Blommers  Woord en Communieviering 
+ Voor de zieken 
 
Zondag 5 april 6de Zondag van de 
veertigdagentijd 
Celebrant F.Gerritsma 
+ Pieter Lommerse  
   Ans Willemsen 
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AGENDA 
 

Activiteiten in februari 
 
Zondag 1 maart 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert 
de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het 
Papiamento) 
 
Dinsdag  3 maart 
Spelletjesmiddag. Aanvang 13.00u in de 
Ontmoetingsruimte 
Ook de klaverjassers zijn welkom 
 
Zondag 8 maart 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de 
Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering 
in een vorm van het Aramees. 
  

Stille Omgang  
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart wordt 
de Stille Omgang weer gelopen. Het is dan 675 jaar na 
het Mirakel. 
 
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de 
Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest 
van een eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: Het Mirakel van Amsterdam. In de late 
middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met 
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een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 met een 
nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle 
stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de 
stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere 
uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden 
gelovigen. De omgangers weten zich al biddend en 
mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan 
alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg. 
 
De intentie voor 2020 is : De luisterende mens is 
aanwezig bij de ander. 
 
In het jaar van de Eucharistie, uitgeroepen door 
Kardinaal Eijk, is de Stille Omgang een uitgelezen 
gelegenheid om nu deel te nemen aan deze bedevaart 
ter ere van de Consecratie. U wordt uitgenodigd om in 
de nacht van 21-22 maart de Stille Omgang met vele 
pelgrims te gaan lopen. De H. Mis wordt in de O.L 
Vrouwekerk Keizersgracht opgedragen. 
 
De route van de Stille Omgang 

De route van de Stille Omgang komt voort uit de route 
die de pastoor liep met de hostie naar de Oude Kerk en 
waaruit het Mirakel is ontstaan. Centraal is de plek in 
de Kalverstraat waar het Mirakel heeft plaatsgevonden. 
De nummers op de route 1 t/m 5 zijn plaatsen waarop 
de lopers een nieuwe gebedsintentie kunnen starten. 
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Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de 
woensdag na 12 maart (tenzij Pasen vroeg in het jaar 
valt). Tijdens de Mirakelweek (van woensdag tot en 
met zaterdag) worden er dagelijks devotiemissen in de 
kapel op het Begijnhof opgedragen. De Stille Omgang 
wordt gehouden in de nacht van zaterdag op zondag. 

Na in één van de Amsterdamse parochiekerken een mis 
te hebben bijgewoond, nemen de bedevaartgangers 
vervolgens verspreid over de nacht deel aan de 
omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend voor 
de omgang of ‘processie’ is dat deze stilzwijgend wordt 
volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder 
kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. De 
omgang duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen 
middernacht en vier uur in de zondagochtend plaats. 
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Meer informatie over de Stille Omgang 2020 kunt u vinden 
op de volgende website: https:// www.stille-omgang.nl 
 

Zomertijd  
Vergeet u niet uw klok van zaterdag op zondag 29 maart een 
uur vooruit te zetten. Dan kunt u die ochtend dus profiteren 
van een uurtje extra en iets rustiger naar de viering komen. 
 

Paasbingo  
Woensdag 1 april van 14:00 uur tot 16:00 uur in de 
ontmoetingszaal van de Verrijzeniskerk. Een gezellige 
middag met een hapje en eendrankje ,iedereen is van harte 
welkom, Louis Bouwmeesterstraat 76. 
 

Verzoek 
Denkt u nog aan het inleveren van Douwe Egberts-punten en 
andere zegeltjes bij mevr. Harte?  ( “Zegels voor de bingo”) 
 
Vioolmuziek 
Op 29 maart speelt onze violiste Esther weer ter 
ondersteuning van de zondagsviering één of meer mooie 
stukken. 
 
 
SPREUK 
 

Wie straalt, loopt nooit in het donker 
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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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