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Waarheid, gerechtigheid en verzoening
Adviescommissie voor de bisschop

Door Paul Tjon Kiem Sang

Op vrijdag 24 november – op de vooravond van 
42 jaar staatkundige onafhankelijkheid – heeft 
mgr Choennie middels een persconferentie de 
samenleving geïnformeerd over een bijzondere 
adviescommissie die hij heeft geïnstalleerd: een 
commissie die hem moet bijstaan en adviseren in 
zijn initiatief om vrede en harmonie te waarborgen 
in onze samenleving door gezamenlijk het pad van 
recht, vergeving en verzoening te begaan.

Geschiedenis
Het initiatief van de bisschop startte met 
een eerste ontmoeting met de president 
van de republiek Suriname, eind januari, 
waarin hij aanbood bij te dragen aan een 
vreedzaam Suriname na de afronding van het 
8-decemberproces. De 8-decembermoorden en 
alles wat zich eromheen heeft afgespeeld houdt 
onze samenleving al decennia lang verdeeld, 
en vijandig naar elkaar. De bisschop wil helpen 
zoeken naar oplossingen.
Kort na deze ontmoeting met de president, hield 
pater Kross op 8 februari een belangwekkende 
preek in de basiliek en sprak over recht, waarheid 
en barmhartigheid, drie begrippen die bij elkaar 
horen, en ook in deze volgorde. Dit was tijdens 
een speciale viering om te bidden voor recht, 
waarheid en verzoening. Er ontstond toen ook 
in regeringskringen een positief gevoel. Dat 
heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring 
van de president en de bisschop begin maart. 

In die verklaring stelt de bisschop zijn diensten 
ter beschikking in het belang van de totale 
samenleving, gericht op rust, harmonie en vrede in 
ons land.
In de gemeenschap waren de meningen toen zeer 
uiteenlopend, er was hoop maar vooral ook twijfel 
en afwachting. De bisschop heeft in de afgelopen 
acht maanden gesproken met heel veel mensen 
die in verschillende hoedanigheden iets te maken 
hebben met en/of zouden kunnen bijdragen aan 
een beter Suriname.

Uitgangspunten
De bisschop heeft steeds zijn uitgangspunten 
helder op tafel gelegd:
1. zijn initiatief is niet bedoeld om te bemoeien 
met het rechtsproces van de 8-decembermoorden, 
of daar op enigerlei wijze in te interveniëren. 
Het proces is de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht en dient ongehinderd voortgang te vinden. 
De bijdrage van de bisschop is gebaseerd op de 
gedachte van een rechtstaat, een land waarin wet 
en recht gelden, met erkenning en respect voor 
de rechterlijke macht, en de onafhankelijkheid 
daarvan. Het initiatief richt zich op het bouwen 
aan en garanderen van vrede en harmonie na 
voltooiing van het rechtsproces;
2. de nadruk van het initiatief ligt op ‘healing’ 
(genezing) om te bouwen aan een meer 
saamhorig land. De ongehinderde afronding 
van het rechtsproces – met name de erkenning 
en aanvaarding van de rechterlijke uitspraak 
– is een fundamentele voorwaarde voor het 

genezingsproces, maar er komt daarna meer bij 
kijken;
3. het initiatief van de bisschop is anti-niemand, 
het is pro-Suriname.

Deze uitgangspunten werden gaandeweg 
duidelijker, door steeds meer mensen en 
organisaties begrepen, en toen groeide ook het 
begrip. De meeste kerkelijke denominaties in ons 
land hebben hun steun betuigd. De bisschop heeft 
ook het Vaticaan en de OAS benaderd, en die zijn 
bereid te ondersteunen. Wij houden de leiding over 
een eigen vredesproces, maar er kan altijd gebruik 
gemaakt worden van de expertise, de ervaringen 
en het gezag van internationale instituten.

Verantwoord leiderschap
Als land hebben wij een historische kans om in 
deze aangelegenheid goede keuzes te maken, 
bepalend voor een betere, meer harmonieuze en 
vreedzame toekomst van ons land: die kans mag 
niet verloren gaan. Daarbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor de president van de republiek. 
Juridische en politieke zaken zijn zeker belangrijk, 
maar de belangrijkste input die nodig is, is 
leiderschap. Leiderschap dat de wil heeft om een 
beslissende opbouwende rol te spelen voor land 
en volk. Een hoofdverantwoordelijkheid van dat 
leiderschap ligt in handen van de president zelf, 
hij kan dat niet delegeren. Het initiatief van de 
bisschop doet een beroep op dat leiderschap.
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Vacature
Stichting De Mantel is een ‘non–profit’ 
organisatie en heeft zich o.a. ten doel gesteld, het 
in standhouden en exploiteren van een dagverblijf 
en overige faciliteiten, waarbij de zorg en de 
begeleiding van de senioren burgers plaatsvindt 
vanuit een christelijke levensovertuiging, welke 
tot uiting zal komen in de onderlinge omgang en de 
activiteiten.

Per 1 januari 2018 is er plaatsmogelijkheid voor 
een : VOLTIJDSE BEHEERDER(M)

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Onderhoud Gebouw & Terrein
* Toezicht op het gebouw (afstemming plegen met 
contactpersonen);
* Het bijhouden van de watertanks dat ze steeds op 
peil zijn ter voorkoming van een watertekort;
* Is belast met het openmaken en sluiten van het 
gebouw en zorgt voor de registratie, inname en 
uitgifte van sleutels;
* Signaleren en rapporteren van beschadigingen 
of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris 

alsmede vermissingen;
* Klaarzetten/regelen van tafels, stoelen, podium,  
en apparatuur bij verhuur van de zalen en overige 
ruimten;
* Er op toezien dat de huurders van de ruimten 
zich houden aan de vastgestelde regels;
* Verrichten van kleine reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden (bijv.hang- en 
sluitwerk, vervangen armaturen ect) aan gebouw 
en inventaris;
* Adviseert het management over vervanging 
van apparatuur en inventaris en het te volgen 
inkoopbeleid.
* Zal mede er op toezien dat het gebouw en terrein 
regelmatig wordt onderhouden

PROFIEL
* Mbo werk-en denk niveau of gelijkwaardige 
bedrijfservaring
* Is gedienstig en behulpzaam;
* Leeftijd tussen 45-60 jaar;
* Is flexibel;
* Creatief denkvermogen;
* Representatief;
* Redelijk beheersing van de nederlandse taal in 
woord en geschrift;

WIJ BIEDEN
* Een uitdagende functie in een dynamische 
religieuze werkomgeving met een uitstekende 
werksfeer;
* Huisvesting (inclusief stroom, water en WFI);
* Arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met 
uw opleiding en werkervaring;

Indien u zich kunt terug vinden in dit profiel dan 
verwachten wij uw solliciatiebrief met CV voor 
deze interessante functie.

Sollicitatie richten aan: Stichting De Mantel t.a.v. 
mej. A.Gorré-Algemeen Coördinator

Stichting  De Mantel
Verlengde Keizerstraat no 61 - 63
Paramaribo – Suriname
Tel: (597)– 426588 of (597)-426589
Email:  stgde.mantel@gmail.com (Secretariaat)

van de 
Kanselarij

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

en op Youtube:
Centraal Media Informatie RK 

Bisdom Paramaribo

Luister Naar het Charisma uurtje 
 vr. & zo. 19.00u 

Bezoek Alfonsdorp

Als deel van zijn pastorale bezoeken aan de 
verschillende parochies en kerkgemeenschappen 
van ons Bisdom, bracht mgr Choennie op 
zondag 26 november een bezoek aan het dorp 
Alfonsdorp te Marowijne, waar hij dan ook 
voorging in de Eucharistieviering die zondag. De 
geloofsgemeenschap van Alfonsdorp was zeer 
ingenomen met dit bezoek van de bisschop en 
zij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om een petitie aan de bisschop te overhandigen. 
Daarin vragen zij om zijn hulp o.a. voor een nieuw 
kerkgebouw in hun dorp, aangezien het huidig 
gebouw in een zeer deplorabele staat verkeert. 
De bisschop was op dit bezoek vergezeld van de 
eerw. heer Harold Imamshah, priester uit Trinidad, 
die speciaal te gast was in ons Bisdom voor het 
verzorgen van muziekworkshops.

Muziekworkshops
De eerw. heer Harold Imamshah, priester uit 
Trinidad, was van 19 tot 27 november jl. te gast 
in ons Bisdom voor het verzorgen van enkele 
muziekworkshops. Het St.-Alphonsuskoor van de 
kathedraal en de Bishop’s houseband hebben aan 

deze workshops meegedaan. Zij hebben hetgeen zij 
in die week van hem hebben geleerd ook getoond 
in dienst op 25 november. Voorzover het bekend 
is werd voor het eerst bhajans gezongen in de 
kathedraal: liturgische gezangen, maar dan op 
indiase muziek. Deze bhajans zijn gecomponeerd 
door br. Paschal Jordan, monnik van de 
Benedictijnen op Trinidad. Alle deelnemers aan 
deze workshops hebben zich zeer verdienstelijk 
gemaakt, maar vermeldenswaard zijn toch Kelsey 
Small en Joelle Combo, die helemaal uit zichzelf de 
resp. tabla en de steelpan hebben bespeeld.
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geloof & leven

Door Paul Tjon Kiem Sang

Geen samenwerking
In de afgelopen maanden heeft het Comité 
Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek 
Geweld, o.l.v. de heer Humphry Jeroe, een verzoek 
gericht aan de bisschop om samenwerking, en 
hierover is door hen het een en ander in de media 
gepubliceerd. Op dit verzoek kon niet worden 
ingegaan vanwege een fundamenteel verschil 
tussen het initiatief van de bisschop en het 
uitgangspunt van het comité van Jeroe. 
Het initiatief van de bisschop is gebaseerd op de 
rechtstaat, met erkenning van de rechterlijke 
macht en de bijbehorende onafhankelijkheid. 
Dit initiatief wordt daarom van belang na het 
8-december rechtsproces, het intervenieert 
niet in het proces.  Uit artikelen die namens zijn 
comité zijn geschreven en gepubliceerd door de 
heer Sandew Hira (die ook deel uitmaakt van 
het comité) wordt duidelijk dat zij geen belang 
hechten aan de voortzetting van het rechtsproces, 
aangezien zij ervan uitgaan dat de rechterlijke 
macht politiek gemotiveerd is. Andersgezegd: het 
comité accepteert het gezag van de rechterlijke 
macht in deze niet en zal derhalve een uitspraak 
van de rechter ook niet erkennen en aanvaarden.

De wens van de nabestaanden
De bisschop heeft ook gesproken met 
nabestaanden en hun vertegenwoordigers. 
Er is behoefte aan recht, en aan een waardige 

afsluiting van dit donkere hoofdstuk uit onze 
geschiedenis. Het initiatief heeft als basis dat 
de waarheid boven water komt, dat er erkend 
wordt dat wat toen gebeurde nooit had mogen 
gebeuren, m.a.w. berouw, en de wens om een meer 
vreedzame en harmonieuze toekomst voor ons 
land. Uit de gesprekken met nabestaanden en hun 
vertegenwoordigers trekt de bisschop voorzichtig 
de conclusie, dat dit een acceptabele weg zou 
kunnen zijn. Tegelijk is er nog veel wantrouwen, 
en is hem voorgehouden dat er onzekere factoren 
zijn. Waar nu al 35 jaren boosheid en wantrouwen 
heersen, is het de hoogste tijd dat wij vertrouwen 
opbouwen. Dat is iets wat leiders kunnen: de 
bisschop reikt de hand naar leiders om dat 
wantrouwen samen om te buigen in vertrouwen. 
Leiderschap moet weten dat het een beslissende 
historische rol kan vervullen, ten goede.

Mag de kerk zich ermee bemoeien?
De kerken staan midden in de gemeenschap en 
zijn betrokken geweest bij een belangrijk deel van 
onze ontwikkelingen. Kijkend naar het onderwijs, 
de gezondheidszorg en zorginstellingen kan 
eenieder vaststellen dat de kerken midden in de 
gemeenschap staan. Thans is er een probleem 
dat zich al 35 jaren lang voortsleept en ons land 
verdeeld houdt en maar niet opgelost kan worden. 
Het is dan belangrijk dat de kerk haar hulp 
aanbiedt. De bisschop is ervan overtuigd dat als 
leiderschap in ons land ziet dat er oplossingen zijn, 
dat zij die kans niet zullen laten schieten.

Mosterd na de maaltijd?
Het initiatief gaat uit van de afronding van het 
8-december strafproces. Belangrijk hierbij is de 
erkenning dat de afronding van het proces nog 
geen garantie geeft voor verzoening. In feite is 
juist het tegenovergestelde te verwachten. Het is 
dagelijks merkbaar in de politiek, in de kerken, 
in de gemeenschap, zelfs in gezinnen, dat de 
8-decembermoorden de gemeenschap scherp 
verdeeld hebben. Dat verdwijnt niet zomaar. De 
ongehinderde voltooiing van het rechtsproces is 
daar essentieel onderdeel van maar er is daarna 
nog veel werk, zodat ons land zich naar rustiger 
vaarwater begeeft en er gebouwd wordt aan meer 
saamhorigheid. 
Het is te vergelijken met iemand die lijdt aan een 
ernstige kwaal, die slechts verholpen kan worden 
met een zware operatieve ingreep. Zolang de 
operatie niet wordt uitgevoerd, blijft de kwaal 
vreten aan de gezondheid van de persoon. De 
operatie is een zwaar trauma voor het lichaam 
en de geest van de persoon, maar het is de enige 
manier. Na de operatie volgt dan nog een lange 
periode van genezing, die gepaard gaat met 
veel pijn, ongemakken, en medicamenten. En er 
blijven zeker littekens achter. Maar als de persoon 
genezing wenst, dan moet die door dat alles heen.
De mogelijkheid van onrust na de voltooiing van 
het proces is er zeer zeker. Na de eerste strafeis 
zijn er mensen geweest die waarschuwden voor 
onrust als het tot een veroordeling zou komen. De 
rechterlijke macht heeft het in de afgelopen jaren 
niet makkelijk gehad maar heeft gelukkig stand 
gehouden.

Tenslotte
Terug naar de preek van Esteban Kross op 8 
februari: recht, waarheid en barmhartigheid. 
In ons bestaan, allemaal kinderen Gods, is 
barmhartigheid een essentieel begrip. Wie heeft er 
nooit een fout gemaakt en gerekend op vergeving 
en barmhartigheid. Maar barmhartigheid is 
serieus, het is heilig. Het komt na recht, waarheid 
en berouw. Als daaraan voldaan is krijgt 
barmhartigheid ruimte. Onze samenleving zit al 
heel lang – 35 jaren – gevangen in deze situatie, 
maar een oplossing is wel degelijk mogelijk en 
haalbaar.

Waarheid, gerechtigheid en verzoening
Adviescommissie voor de bisschop

Reacties jongeren op eerste KJS-Avond

Gwen Moestro (17)
Gwen gaf aan dat het thema “Bidden” direct 
interesse gewekt heeft. Ze hoopte dat er meer van 
zulke activiteiten komen, gericht op jongeren. “Een 
dagtrip met jongeren, bezoeken aan historische 
plekken van ons bisdom,een jongerenbedevaart 
naar Batavia, zijn enkele ideeën die in mij 
opkomen,” zei ze. “Belangrijk is dat het gezegende, 
inspirerende en leerrijke momenten zijn voor ons, 
jongeren, net zoals deze eerste KJS-Avond was.

Denilven Dewassie (18)
Denilven Dewassie is muzikant, zat in de 
houseband voor die avond en heeft flink genoten. 
“Ik hou heel veel van mijn talent en ga er met 
plezier mee om.” Hij vond de presentatie over 
bidden heel erg goed en motiverend. “Ik heb veel 
geleerd.” Denilven zei dat hij uitkijkt naar de 
volgende KJS-Avond.

Fallon Morgenstond (22)
“Ik vond de dienst zo mooi en het maakte de hele 
avond goed. Ik ben heel blij dat ze voor de eerste 
keer pater Kenneth gekozen hebben.” Fallon gaf 

aan dat opeenvolgende evenementen altijd beter 
kunnen dan de vorige en kijkt uit naar de volgende 
activiteit van Katholieke Jongeren Suriname (KJS).

Chavero Lo Kioeng Shoe (17)
Chavero is drummer/percussionist. “Ik vond het 
een goede KJS-Avond, met een organisatie die veel 
beter was dan de vorige activiteit van Katholieke 
Jongeren Suriname (KJS). Hij bedoelde daarmee de 
launch van KJS in juni. “Sowieso doe ik de volgende 
keer mee,” gaf hij enthousiast door.

Gideon Valpoort (20)
Gideon vond het thema “Bidden” een goed thema 
om mee te beginnen. Ook hij is vol lof over de KJS-
Avond en de organisatie. Hij haalde ook aan erg blij 
te zijn met de “herwaardering van de liturgische 
en geestelijke muziek en zang”. Dat komt nu al tot 
uiting in de activiteiten, zei hij.

Vervolg van Pagina A1
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Advent
Door pater Martin Noordermeer OMI

Adventskrans wordt Kerstkrans
Op de Eerste Zondag van de Advent wordt er 
in alle kerken van de Katholieke kerk over de 
gehele wereld de eerste kaars aangestoken in de 
Adventskrans. Het is een gebruik dat terug gaat 
tot in de 12e eeuw. Toen werden er versieringen 
aangebracht die niet alleen mooi waren maar 
ook leerzaam. Denken wij maar aan de in al 
onze kerken aanwezige kruiswegstaties. In 
beelden werd er uitgedrukt wat in de bijbel staat 
beschreven. Dat kwam ook omdat er in die tijd 
nogal wat mensen waren die niet konden lezen of 
schrijven of voor wie een boek, die met de hand 
geschreven was, te duur werd.
Ook de Adventskrans is hiervan een voorbeeld. De 
4 kaarsen symboliseren de komst van de Verlosser, 
het Licht van de wereld. Hoe meer kaarsen er 
branden, hoe lichter het wordt. En dan in de 
Kerstnacht wordt de vijfde kaars aangestoken, 
want het Licht is gekomen. We hopen in ieder geval 
dat de Adventskrans zijn plaats blijft behouden, 
dus tot na kerstmis. De paarse linten worden dan 
wit en zo wordt de Adventskrans een Kerstkrans. 
In sommige parochies wordt de kerstversiering 
aangebracht door parochianen die het al jaren 
doen. Dat is natuurlijk mooi, maar als er eens 
andere mensen bijkomen met andere, nieuwe 
frisse ideeën, dan kan er misschien ook eens een 
nieuwe versiering komen. Dus een pleidooi voor 
verandering in de versiering en niet elk jaar weer 
hetzelfde.

Tijd van wachten op, uitzien naar
De Adventstijd is een tijd van wachten, uitzien 
naar. Zoals het joodse volk eeuwenlang heeft 
uitgezien naar de komst van een Verlosser die 
beloofd was door Yahweh, zo vatten wij in de vier 
weken van de Advent samen dat lange wachten op 
de komst van die beloofde Verlosser die door de 
profeet Jesaja ‘Immanuel’ werd aangeduid, “GOD-
MET-ONS”. Dat is Zijn Naam, Zijn functie. Jesaja 
schreef dat in de 2e helft van de 8e eeuw voor 
Christus! 
In die lange geschiedenis van wachten door 
het joodse volk, hebben bepaalde personen, die 
namens God spraken en die wij profeten noemen, 
een belangrijke rol gespeeld en we noemen hen bij 
name: de profeten Jesaja en Micha, De Voorloper 
Johannes de Doper en Zijn Moeder, Maria, Mirjam! 
Zij waren voor de Joden ‘aanspreekpunten’ in hun 
verwachting op “Degene die komen moet”.
Diezelfde personen spelen ook in onze Adventstijd 
een grote rol.

JESAJA
Jesaja leefde op het scharnier van de 8e en de 7e 
eeuw voor Christus! Zijn naam betekent “Yahweh 
is redding” en die naam heeft hij waargemaakt 
door de Redder aan te kondigen. Als hij tegen 
koning Achaz optreedt en namens Yahweh hem 
verwijten maakt dat hij meer zijn vertrouwen 
stelt op aardse koningen dan op Yahweh zelf. Ook 
dit liet Yahweh door de profeet Jesaja tot koning 
Achaz zeggen: Vraag Yahwe Uw God om een teken! 
Maar Achaz antwoordde: Dat doe ik niet. Ik wil 
Yahwe niet op de proef stellen. Toen zei Jesaja: 
Daarom geeft Yahwe zelf U een teken: “Zie een 
Jonge vrouw zal zwanger worden en een Zoon ter 
wereld brengen en Zijn Naam zal zijn: EMMANUEL” 
(Jes. 7/14) Het is duidelijk dat deze uitspraak van 
Jesaja een verwijzing is naar Maria en Jezus, “Hij 
die redt”.

MICHA
Deze tekst van Jesaja wordt een eeuw later 

overgenomen door de profeet Micha. Jesaja heeft 
aangekondigd dat een Jonge vrouw een kind ter 
wereld zal brengen. Welnu, schrijft de profeet 
Micha, dat zal plaatsvinden in de stad Betlehem, 
de stad van Koning David: ”En gij Betlehem van 
Efrata, gij zijt niet de minste onder de steden van 
Juda, want uit u zal geboren worden Hij die mijn 
volk zal regeren” (Mi. 5/4-6) Uit deze profetieën 
van de profeten Jesaja en Micha, opgetekend voor 
het nageslacht, heeft het Joodse volk moed, geloof, 
hoop en vertrouwen geput voor de toekomst. 

JOHANNES de DOPER
Johannes de Doper staat met één been in het Oude 
en met het andere been in het Nieuwe Testament. 
Hij is het die de verwachting voor het Joodse volk 
het meest aanvoelde en onder woorden wist te 
brengen, allereerst al door het doopsel van boete 
en bekering, dat hij toediende in de Jordaan. 
”Bekeert U en laat U dopen, want Hij die wij 
verwachten is nabij: Midden onder u staat Hij die 
gij niet kent” Als dan Jezus tot hem komt om zich 
te laten dopen, ‘scheurt’ de Hemel open en een 
stem zegt: ”Dit is mijn welbeminde Zoon: Luistert 
naar Hem! Ziet het Lam Gods dat de zonden van de 
wereld wegneemt”. Hij mocht de langverwachte 
Messias aan de wereld tonen met de voor ons zo 
bekende woorden vlak voor de communie: “Ziet het 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld”. 
Hierbij moeten wij aantekenen dat het Doopsel van 
Johannes meer een rite was van boete, zuivering, 
van ommekeer, inkeer en dat het niets te maken 
heeft met het Sacrament van het Doopsel dat wij nu 
kennen in onze kerk.

MARIA
Zij zal degene zijn die op de vraag van de engel 
Gabriël “Ja” zegt om mee te werken aan Gods 
heilsplan met de wereld. ”Zie de Dienstmaagd des 
Heren.” “Mij geschiede naar Zijn Woord.” Haar 
naam is werkelijk wat zij waard is: “Mirjam”, de 
Hebreeuwse naam voor Maria, is werkelijk een 
kado van God aan de mensen maar evenzo een 
kado van de mensen aan God. Zo heeft God Zijn 
heilsplan kunnen realiseren met mensen voor de 
mensheid.
Jesaja, Micha, Johannes de Doper en Maria zullen 
vaak vermeld worden in de Adventstijd. We zullen 
teksten horen van hen of er wordt geschreven 

KJS-gebed

Een inspiratie om zout en licht te zijn!

Wij danken U Heer, 
dat U ons geroepen hebt,

om zout te zijn van de aarde,
en licht te zijn van de wereld.

Door Uw genade zullen wij smaak 
toevoegen, en Uw licht uitstralen 
naar een ieder. Verlicht ons Heer, 

met Uw goddelijk licht,
en bekrachtig ons verbond met U.
Kneed, verander, vorm en zuiver 
ons, zodat in alles wat wij doen,

Uw naam verheerlijkt wordt.
Sta niet toe dat wij het verbond 

met U verbreken, of ooit 
krachteloos worden of ons licht 
verborgen houden. Dit 

vragen wij U, in de naam 
van Jezus Christus, Uw 

Zoon, die zelf het licht is 
van de wereld. 

Amen.

over hen om het geloof levendig te houden en hoop 
blijven geven op de toekomst!
In Jubilate staat een mooi lied dat een weergave 
is van Jesaja, hoofdstuk 60. Op Blz. 221 staat: “Zie 
volk van God, uw Koning komt.” (Jes. 60/1-vv.) Dit 
lied staat ook op de CD. Nr. 1, 25 Adventsliederen 
uit Jubilate.

Indrukken heringebruikname sportcomplex
Op zaterdag 25 november jl. vond de heringebruikname van het NGVB-sportcomplex in Paramaribo 
plaats. Bij die gelegenheid is de nieuwe naam onthuld. Het heet vanaf nu het mgr. Aloysius Zichem 
Sportcentrum. Hier wat sfeerbeelden. Volgende week volgt er een artikel hierover.
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liturgie & leven

Eerste zondag van de Advent jaar (B)

Eerste lezing: Jesaja 63, 16b – 17. 19b; 64, 
3b – 8
Gij, Heer, zijt onze Vader, Gij onze verlosser, en uw 
naam is eeuwig! Waarom, Heer, liet Gij ons van uw 
wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt werd, 
en U niet vreesde? Keer u weer tot ons omwille 
van uw dienaren, omwille van de stammen die uw 
eigendom zijn. Scheur toch de hemel open, en daal 
af, en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij 
alleen zijt God. En Gij staat bij al wie op U durft 
hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde 
gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen, 
aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons, maar 
wij volharden in het kwaad; hoe zouden wij ooit 
redding kunnen vinden? Wij allen waren onreinen, 
onze goede werken als kleding door stonden 
bevuild; als bladeren zijn we afgevallen, en de wind 
van onze zonden heeft ons meegevoerd. Niemand 

die eraan dacht uw naam aan te roepen, die op U 
zijn vertrouwen durfde te stellen. Gij hadt immers 
uw aangezicht van ons afgewend, en Gij hadt ons 
prijs gegeven aan onze zonden. Toch zijt Gij, Heer, 
onze Vader; wij zijn het leem, Gij de boetseerder; 
wij zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet 
eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze 
gerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn. Zie op 
ons neer; wij zijn uw volk!

Tweede lezing: I Korintiërs 1, 3 – 9
Broeders en zusters, genade en vrede voor 
u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus 
Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor zijn 
genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want 
in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij 
u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd 
met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt 
komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting 
uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus 

Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het 
einde zodat u geen blaam treft op de dag van onze 
Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft 
tot gemeenschap met zijn Zoon onze Heer Jezus 
Christus.

Evangelielezing: Marcus 13, 33 – 37
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Weest op 
uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet 
wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als 
met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het 
verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars 
het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak 
aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam 
te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet 
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat 
of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s 
morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u 
dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik 
tot allen: weest waakzaam!’.

De Jesaja-lezing en Psalm 80 spreken een 
hartstochtelijk verlangen uit naar recht, veiligheid, 
orde, naar heil waarin je kunt thuiskomen. Daar ligt 
een belangrijke verbinding met sterke gevoelens 
die ons leven in deze tijd domineren. De chaos 
en onzekerheid van het wereldtoneel beangstigt 
mensen. Er wordt gesnakt naar iemand die 
ingrijpt, naar een sterke arm, een ferm optreden, 
een ondubbelzinnig geluid. Je zou kunnen zeggen 
dat de populistische stemmen van nu inspelen op 
een sterk adventsgevoel, op de nood van een tijd 
waarin alles wat veilig en zeker is op de tocht staat. 
Maar er zijn ook grote verschillen. Ten eerste: de 
profeet en de psalmdichter klagen hun nood, maar 
beseffen ook dat ze zelf mede debet zijn aan de 
nood en de chaos. Daarom spreken ze niet vanuit 
woede op anderen, maar vanuit het besef dat ze 
zichzelf in de nesten hebben gewerkt. Ten tweede: 
de profeet en de psalmdichter spreken vanuit een 
situatie waarin ze al heel veel hebben verloren, 
terwijl onze samenleving zich vooral schrap zet 
om maar geen verworven welvaart en privileges te 
hoeven opgeven. Profeet en psalmist verlangen niet 
naar hebben en consumeren, maar naar herstelde 
relaties, naar een nieuw thuiskomen bij God, naar ‘er 
te mogen zijn’ in een rechtvaardige wereld.

Ouder en kind
Bij Jesaja wordt het beeld gebruikt van kinderen 
die beseffen dat hun vader alle reden heeft om 
boos op hen te zijn. Ze aanvaarden hun huidige 
situatie als rechtvaardige straf, maar ze durven hun 
vader ook te vragen om niet altijd boos te blijven. 
Ze durven een begin van vertrouwen te hebben 
in herstelde verhoudingen, in licht en opluchting: 
het is immers eigen aan de ouder-kindrelatie dat 
de toorn nooit op zichzelf staat. De woede is een 
intermezzo dat serieus genomen dient te worden, 
maar dat uiteindelijk ingebed zal blijken te zijn in de 
meer omvattende liefde. Ook Psalm 80 werkt met 
dit thema van toorn binnen een liefdesrelatie. Het 
dominante beeld in deze psalm is dat van Israël als 
wijnstok, door God speciaal uit Egypte gehaald en 
met royale zorg in goede grond geplant. Dat is in de 
oud-oosterse poëzie een vaker gebruikte metafoor 
voor de liefde die vervolgens op de band tussen 
God en zijn volk kan worden toegepast – zie vooral 
Jesaja 5,1-7: Psalm 80 past precies in de mond van 
de mensen die het oordeel ondergaan dat in Jesaja 
5,1-7 wordt voorzegd. Maar in de laatste verzen 
van de psalm wordt ook weer doorgeschakeld 

naar het beeld van kinderen (16b.18) waarvan de 
vader immers nooit kan willen dat ze uiteindelijk te 
gronde zullen gaan.

Tederheid
Dat is een teer beeld dat om een tedere behandeling 
vraagt. Met de liefde van een ouder die altijd 
zal willen dat het goed komt, ook met het aller 
moeilijkste kind, moet niet gesold worden, maar 
er mag wel op gerekend worden. Bij een bijbels 
schuldbesef tegenover God hoeft angst om verloren 
te gaan geen rol te spelen, maar het vraagt wel 
een gemeende omkeer (‘Dan zullen wij niet van U 
wijken’; Psalm 80,19). Het schuldbesef hoeft ook 

niet blijvend de boventoon te voeren: als ouders met 
een kind een nieuwe start maken, mag het zich vrij 
weten om er weer helemaal te zijn.

Een aanhef vol complimenten
De tweede lezing uit 1 Korintiërs zal ooit gekozen 
zijn vanwege het thema ‘wachten op de komst 
van Christus’ in 1,7. Het is als losse lezing wel een 
enigszins bedrieglijke perikoop. Dit is namelijk 
de zeer complimenteuze aanhef van een brief 
waarin Paulus het oor van zijn Korintische lezers/
hoorders wil winnen voordat hij ze pagina na 
pagina ingrijpend bekritiseert vanwege de ernstige 
misstanden in hun gemeenschap. Deze komen in 
Paulus’ ogen vooral neer op het ontbreken van liefde 
en het gevecht tussen de vele gelovige ego’s. Wie 
de hele brief leest, beseft welke haakjes er zitten 
aan de uitspraak dat het de lezers ‘aan geen enkele 
gave van de Geest ontbreekt’ (1,7), want het zijn 
juist deze gaven die bij gebrek aan liefde voor zoveel 
ellende zorgen. Er wordt met Geestesgaven tegen 
elkaar op geboden, er wordt prat op gegaan op een 
manier die anderen klein maakt. Wie na de lovende 
woorden van deze perikoop stopt met lezen, loopt 
weg met het compliment dat bedoeld was om ruimte 
te maken voor de ingrijpend kritische boodschap 
waar het Paulus om begonnen is. Evenals in de 
oudtestamentische lezingen gaat het per saldo om 
omkeer, en het laatste vers van de epistellezing legt 
daarvoor dezelfde basis die er ook bij profeet en 
psalmdichter lag: vertrouwen op Gods trouw die 
ruimte schept voor een beweging ten goede.

Huisbewaarders
Het beeld dat in de evangelielezing wordt gebruikt, 
is afstandelijker. Geen Vader en kinderen, niet de 
verzekering dat we door al Gods trouw en gaven 
omringd zijn. We zijn huisbewaarders van wie 
alertheid wordt gevraagd. Als de Heer komt, hebben 
we klaar te staan en ons te verantwoorden over 
de staat van het huis. Als ik dit beeld warmte wil 
geven, denk ik aan mijn eigen huis als mijn partner 
een paar dagen weg is. Soms weet ik niet precies 
wanneer ze terugkomt. Wel weet ik precies wat ze 
niet wil aantreffen als ze thuiskomt. Daar kan ik 
dan nog op twee manieren op anticiperen: ik kan 
uit voorzorg orde houden om geen gedonder te 
krijgen, of ik kan met voorpret het huis klaarmaken 
voor een warm onthaal. Beide zijn een vorm van 
waakzaamheid, maar ik stel voor dat we in deze 
adventstijd voor de tweede versie gaan.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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Dagtekst 
Rom. 12, 18: Leef, voorzover het in uw macht ligt, met 
alle mensen in vrede.

Overweging: Een thuis scheppen voor elkaar
Veel menselijke relaties lijken net de verstrengelde 
vingers van twee handen. Omdat we eenzaam 
zijn, klampen we ons vast aan elkaar, maar die 
verstrengeling neemt onze eenzaamheid niet weg 
en veroorzaakt veel pijn. Hoe meer we elkaar 
omklemmen, hoe wanhopiger we worden. Veel 
van die verstrengelde relaties zijn verstikkend en 
benauwend, en gaan daaraan kapot. Verhoudingen 
tussen mensen moeten meer lijken op twee 
samengevouwen handen. Die kunnen zich vrij van 
elkaar bewegen, terwijl de vingertoppen elkaar 
toch raken. Ze kunnen een kleine beschutte ruimte 
vormen, een kleine tent, een thuis, een veilige 
plaats om te wonen. Echte relaties tussen mensen 
verwijzen naar God. Het is alsof ze een gebed zijn 
in deze wereld. Soms liggen die biddende handen 
helemaal tegen elkaar aan, soms is er afstand tussen. 
Ze bewegen zich naar en van elkaar, maar verliezen 
nooit contact. Ze blijven bidden tot de Enige die hen 
bij elkaar gebracht heeft.

Gebed
Allerhoogste, wandel met ons mee door het leven, laat 
uw woord zijn als een licht voor onze voetstap uit. 
Dat onze dagen mogen zijn gekleurd door wijsheid 
en zachtmoedigheid. Moge er van ons vriendelijkheid 
uitgaan en zachtmoedigheid. Laat ons eerlijk zijn en 
niemand naar de ogen zien. Wij bidden U, God, laat 
de afgunst niet zijn vernietigend werk doen. Neem 
leugens weg uit ons midden, sticht vrede waar ruzie 
heerst en onenigheid en dat wij anderen hun geluk en 
rijkdom gunnen. Laat ons gebed een woord van Jezus 
zijn en het verlangen uitdrukken naar Uw Wil
die geschieden mag: vergeving voor iedereen  en 
elke dag het nodige brood. Verlos ons van het kwade. 
Amen

Dagtekst
2 Pe. 3, 13: Volgens zijn belofte verwachten wij 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid zal wonen.

Overweging: Kiezen voor de liefde
Hoe kunnen wij ooit geloven dat er een 
onvoorwaardelijke goddelijke liefde bestaat, als 
veel, zo niet alles, wat we ondervonden hebben 
het tegendeel is van liefde – angst, haat, geweld, 
misbruik? Toch zijn we er niet toe veroordeeld 
om slachtoffer te zijn! We hebben de mogelijkheid 
in ons, ook al moeten we daar hard naar zoeken, 
om te kiezen voor de liefde. Er zijn mensen die 
afschuwelijke afwijzingen en wrede martelingen 
hebben ondergaan, maar die toch hebben kunnen 
kiezen voor de liefde. Door voor liefde te kiezen lieten 
ze zien hoeveel veerkracht mensen hebben, maar ze 
lieten ook zien dat Gods liefde alle menselijke liefde 
overstijgt. Mensen die voor liefde durven te kiezen 
waar haat en angst heersen, zijn mensen die de 
wereld hoop geven.

Gebed
God, geef licht in ons hart en licht in onze ziel, Licht op 
onze tong, licht in onze ogen, licht in onze oren. Geef 
licht aan onze rechter- en aan onze linkerhand. Licht 
achter ons en licht voor ons, Licht boven ons en licht 
onder ons. Geef licht in al de vezels van ons lijf, Licht 
in ons bloed, licht in ons haar en licht in onze huid. 
Geef ons licht, versterk ons licht, Maak ons tot licht.

Gebed
Wij in ons dragend de vonk van Hoop-doet-Leven 
die ons gaande houdt. Wanneer leven is samenleven, 
wanneer mens zijn is tot medemens zijn, is er uitzicht,  
bloeit er hoop, is er toekomst.

Dagtekst
Jer. 29, 13: Als u Mij zoekt, met heel uw hart zoekt, 
zult u Mij vinden.

Overweging: Liefde delen
Wanneer je liefhebt, heb lief met heel je hart en wees 
nooit bang je liefde te laten blijken. Laat je liefde als 
een open boek zijn dat iedereen kan lezen. Het is het 
meest heerlijke in de wereld, dus laat die goddelijke 
liefde vrij stromen. Liefde is niet blind, maar ziet het 
allerbeste in de geliefde en dus brengt ze het beste 
voort. Wees niet kieskeurig wie je lief zult hebben, 
houd eenvoudig je hart open voor allemaal gelijk. Het 
is als de zon die op allen gelijk schijnt. Liefde mag 
nooit als een kraan open- en dichtgedraaid worden. 
Liefde is nooit uitsluitend, noch bezittend. Hoe meer 
je haar wilt delen, hoe groter ze wordt. Houd haar 
vast en je zult haar verliezen. Laat haar gaan en ze zal 
duizendvoudig tot je terugkeren en een vreugde en 
zegen worden voor allen die erin delen.

Gebed
Advent betekent wachten. Wachten op de 
geboorte van het kind van Bethlehem. Een tijd van 
voorbereiding en verwachting. Een tijd van bezinning 
en stil worden. Advent betekent luisteren. Luisteren 
naar mijzelf, of mijn hart vol is van geloof, of ik de 
woorden van het evangelie inhoud kan geven in mijn 
leven van alledag. Advent betekent bidden. Bidden, 
mijn handen gevouwen, of zomaar een gebed dat 
in mij opkomt. Bidden voor mensen om mij heen of 
bidden voor mijzelf, woorden vinden om te vragen en 
te danken. Advent is komen. Komen met verlangen 
naar het kind in Bethlehem, waar God vlak bij mij 
staat.

Dagtekst
2 Kor. 7, 16: Ik ben blij dat ik volkomen op u kan 
vertrouwen.

Overweging: In liefde wonen
Gevoelens ‘heeft’ men: de liefde geschiedt. Gevoelens 
wonen in de mens; maar de mens woont in zijn liefde. 
Dit is geen beeldspraak, maar de werkelijkheid: de 
liefde hoort niet bij het Ik, zodat ze het Gij alleen 
maar tot ‘inhoud’, tot voorwerp heeft, nee, ze is 
tussen Ik en Gij. Wie dit niet weet, wie dit niet met 
zijn wezen weet, kent de liefde niet, ook al moge hij 
de gevoelens die hij beleeft, ervaart, geniet en tot 
uiting brengt aan haar toeschrijven. Liefde is een 
werkzaamheid in de wereld. Wie in de liefde staat 
en in haar staande de wereld bekijkt, ziet de mensen 
los van hun gebondenheid aan het alledaags gevoel. 
Er ontstaat op een merkwaardige wijze keer op keer 
iets exclusiefs – en zo kan een mens helpen, genezen, 
opvoeden, verheffen, redden.

Gebed
Open onze ogen die ons de ogen opent voor wat 
er in de wereld gebeurt, U die ons hart  sneller 
doet kloppen als mensen om hulp vragen of zich 
gekleineerd voelen, wees in ons: Kracht en Hoop, 
Uithoudingsvermogen en Liefde om aan te pakken 
wat U ons te doen geeft voor iedere mens op onze 
weg. Zo bidden wij in naam van Jezus, die wij 
verwachten en naar wie wij uitkijken. Amen.

Dagtekst
1 Kor. 1, 7: Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u 
ziet vol verwachting uit naar de openbaring van onze 
Heer Jezus Christus.

Overweging: De macht van het verlangen
Waarom draalt God? Waarom maakt Hij van de 
wereld niet meteen een hemel? Waarom vervult Hij 
niet onmiddellijk onze wensen? De psalmist klaagde 
al: ‘O Heer, ontwaak. Waarom slaapt u? ... Waarom 
verbergt U uw gelaat!’ Er is veel in Gods handelen 
dat we niet begrijpen. Toch is het soms mogelijk 
iets te bevroeden. Als God draalt is het misschien 
om je de kans te geven om wat meer te verlangen. 
Hij wil dat je verlangen dieper en groter wordt. Als 
iets moois en kostbaars geheel onverwacht, zonder 
waarschuwing vooraf, uit de hemel valt, wordt 
je wellicht dolblij. Maar je bent dan nauwelijks in 
staat om het helemaal tot je te nemen en de inhoud 
ervan te waarderen. Om iets dat echt waardevol is 
te ontvangen, moet je je kunnen voorbereiden. Je 
verlangen is je voorbereiding. Verlangen verdiept je 
vermogen om te ontvangen. Een rivierbedding die 
maar een paar meter diep is, kan niet veel water 
bevatten. Het verlangen verdiept de bedding in je 
binnenste, het mobiliseert ook je energie zodat al je 
krachten verenigd worden en gestuwd naar het doel 
van je verlangen. Als een kind geboren moet worden, 
bereidt de moeder zijn komst voor door een lang, 
intens verlangen. Zo kun je Gods komst in de wereld 
voorbereiden, en hoe meer je verlangt, des te meer 
kan Hij heel de wereld vervullen.

Gebed
Advent : In het duister van mijn ziel wacht ik op het 
Licht Advent telt weer in weken zoals ik wacht op een 
vriend in het volste vertrouwen hij komt zo wacht ik 
op U, mijn God

Dagtekst
Jes. 11, 5: Gerechtigheid draagt hij als een gordel om 
zijn lendenen, en trouw als een gordel om zijn heupen. 

Overweging:  ‘Uw Koninkrijk kome’
Waar wachten wij eigenlijk op in de advent? Op 
Christus’ eerste komst? Die ligt achter ons. Op zijn 
tweede komst? Die vrezen we, daar verlangen we 
niet naar. Op Kerst? Het wachten op het feest is van 
een religieus een commercieel gebeuren geworden, 
dat naderhand door een ander vervangen wordt. 
Zo lijkt het of de christen nergens op wacht, dat de 
christelijke hoop een leeg woord is en daarom dan 
ook de wet van het vacuum volgt door zich vanuit 
andere hoop te laten vullen. Maar hebben we echt 
niets te verwachten? Er zijn mensen die nog leven 
voor Christus: die nog nooit de God hebben ontmoet, 
die ons lijden geneest, niet door het uit de weg te 
ruimen maar door erin te delen; de God die het 
onrecht in de wereld omvormt door zich te voegen bij 
de slachtoffers van ongerechtigheid. Er zijn mensen 
die leven na Christus – die Hem gezien hebben en 
weggegaan zijn. Is het niet zaliger, ‘voor Christus’ te 
leven dan er ‘na’? Mag zijn eerste komst zo simpel 
‘achter ons’ liggen? Blijft die ons niet in een diepere 
zin altijd ‘vooruit’? Moeten wij in werkelijkheid niet 
een leven lang ernaar toegaan, en moet advent ons 
daar niet bij helpen om op deze weg te blijven? Zo zou 
ons langzamerhand ook duidelijk kunnen worden 
dat wachten op de eerste en op de tweede komst van 
Jezus Christus ten diepte een en hetzelfde is. Beide 
betekenen uiteindelijk niets anders dan binnengaan 
in de innerlijke dynamiek van de bede ‘Uw Koninkrijk 
kome’.

gebeden voor iedere dag
Maandag 04 december

Dinsdag 05 december

Zaterdag 09 december

Woensdag 06 december

Donderdag 07 december

Vrijdag 08 december
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geloofsverdieping

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Nu we verder gaan met de catechese over de Mis, 
kunnen we ons afvragen: wat is de Mis nu echt? 
De Mis is een gedachtenis van het paasmysterie 
van Christus. Hij maakt ons deelgenoot van zijn 
overwinning op de zonde en op de dood, en Hij 
geeft ten volle betekenis aan ons leven.

Gedachtenis
Om de waarde van de Mis te begrijpen, moeten 
we vooral de Bijbelse betekenis van ‘gedachtenis’ 
begrijpen. De Mis is niet alleen een herinnering aan 
de gebeurtenissen uit het verleden, maar maakt 
ze actueel.  “Aldus verstaat Israël zijn bevrijding 
uit Egypte: telkens wanneer het paasfeest 
gevierd wordt, worden de gelovigen weer aan de 
gebeurtenissen van de uittocht herinnerd, opdat zij 
ernaar gaan leven” (Catechismus van de katholieke 
Kerk, 1363). Jezus Christus heeft met zijn lijden, 
dood, verrijzenis en hemelvaart het Pasen tot 
vervulling gebracht. De Mis is de gedachtenis 
van zijn Pasen, van zijn ‘uittocht’ die Hij voor ons 
heeft volbracht. Alles heeft Hij gedaan om ons uit 
de slavernij te bevrijden en ons te leiden naar het 
beloofde land van het eeuwig leven. Het is niet 
slechts een herinnering, nee, het is veel meer dan 
dat: het is duidelijk stellen van wat eeuwen geleden 
is gebeurd.

Naar de kern
De eucharistie brengt ons altijd naar de kern van 
de verlossende daad van God: de Heer Jezus die 
zichzelf tot brood heeft gemaakt dat voor ons 
gebroken werd, die over ons al zijn barmhartigheid 
en zijn liefde uitstort. Zoals Hij dat aan het kruis 
heeft gedaan om ons hart, ons bestaan en ons 
denken  te vernieuwen in relatie tot Hem en tot 
onze broeders. Dit zegt het Tweede Vaticaans 
Concilie: “Telkens als het kruisoffer, waardoor 
ons Paaslam Christus is geslacht, op het altaar 
wordt gevierd, wordt het werk van onze verlossing 
verwezenlijkt” (Lumen gentium, hoofdstuk 1, 3).
Elke eucharistieviering is een straal van de 
nooit ondergaande zon die de verrezen Jezus is. 
Deelnemen aan de Mis, vooral op zondag, betekent 
binnengaan in de overwinning van de Verrezen 
Heer, verlicht worden door zijn licht, verwarmd 
worden door zijn warmte. Via de viering van de 
eucharistie maakt de Heilige Geest ons deelgenoot 
van het goddelijk leven dat in staat is om heel ons 
aardse wezen te veranderen.

In de Mis vier je Pasen
In de overgang van de dood naar het leven, van 
het tijdelijke naar de eeuwigheid, neemt de Heer 
Jezus ook ons mee om Pasen te vieren. In de Mis 
vier je Pasen. Wij zijn in de Mis met de gestorven 
en verrezen Jezus en Hij trekt ons voort, naar het 
eeuwig leven. In de Mis verenigen we ons met Hem. 
“Met Christus ben ik gekruisigd,” zegt de heilige 
apostel Paulus. “Ikzelf leef niet meer, Christus 
is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het 
vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd 
voor mij” (Galaten, 2,19-20). Zo dacht Paulus 
erover. Het bloed van Jezus Christus bevrijdt 
ons van de dood en van de angst daarvoor. Het 
bevrijdt ons niet alleen van de heerschappij van 
de lichamelijke dood, maar ook van de geestelijke 
dood die het kwaad, de zonde is. En elke keer krijgt 
deze ons te pakken als we slachtoffer worden van 
onze zonde of die van anderen. En zo wordt ons 

De Mis is de triomf van Jezus
Tijdens de algemene audiëntie sprak paus Franciscus over de Mis als gedachtenis van het Paasmysterie van Christus.

TERESIA VAN LISIEUX
Ik geloofde in Gods liefde

Autobiografie van de heilige 
Teresia van Lisieux waarin ze 
vertelt hoe de gouden draad 
van Gods liefde door haar leven 
loopt. Hoe dieper zij in God 
binnendringt, hoe meer zij ook 
de medemens en de grote wereld 
ontdekt en hen hoopt en lijdt.
Gent: Carmelitana, 1992; 359 blz. Prijs: 
Srd 10,=

W.J.W. SCHELTENS
En het geschiedde

Is de kerstgedachte van oudsher 
een gezellige familiefeest? 
Hebben blije mensen meer 
aan Kerst dan de bedroefden? 
Hebben succesvolle mensen 
een betere Kerstfeest? In dit 
boekje verkent de schrijver de 
kerstgedachte aan de hand van 
het oudste kerstverhaal in het 
bijbelboek Lucas.
Kampen: Kok Voorhoeve, 1997; 93 
blz. Prijs: Srd 5,=

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Te koop: gebruikte boeken tegen weggeefprijzen! 
Van elke titel is er maar één (1) exemplaar! Bel: 
476888 (Jenny).
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leven besmeurd, verliest het aan schoonheid en 
betekenis, en verdort het.

De macht van Zijn liefde
Christus geeft ons echter het leven terug. Hij 
is de volheid van het leven, Hij heeft de dood 
aangepakt en die voor altijd vernietigd. Door te 
verrijzen vernietigde Hij de dood en vernieuwde 
Hij het leven. Het Pasen van Christus is de 
definitieve overwinning op de dood, want Hij 
heeft zijn dood veranderd in een uiterste daad 
van liefde. Hij stierf uit liefde! En in de Eucharistie 
wil Hij zijn overwinnende liefde van Pasen op 
ons overbrengen. Als wij die gelovig ontvangen, 
kunnen ook wij  God en de naaste echt liefhebben 
zoals Hij ons heeft liefgehad: door het leven te 
geven. Als Christus’ liefde in mij leeft, kan ik me 
volledig geven aan de ander vanuit de innerlijke 
zekerheid dat ook als de ander me zou verwonden, 
ik niet zou sterven. Anders zou ik me moeten 
verdedigen. De martelaren hebben hun leven 
gegeven, juist vanwege die zekerheid van Christus’ 
overwinning op de dood. Alleen als we die macht 
van Christus ervaren, de macht van zijn liefde, 
zijn we echt vrij om onszelf zonder angst te geven. 
Dat is de Mis: binnengaan in die passie, dood, 
verrijzenis en hemelvaart van Jezus.

De triomf van Jezus
Als we naar de Mis gaan, is het alsof we op weg 
gaan naar de calvarieberg. Denken jullie eens na 
en stel je het voor: als wij op het moment van de 
Mis naar de calvarieberg gaan en weten dat die 
man daar Jezus is. Zouden wij het onszelf dan 
toestaan om te praten, om foto’s te maken, om er 
een soort show van te maken? Nee! Want het is 
Jezus! We zouden zonder twijfel stil zijn, huilen 
en ook vreugdevol zijn in de wetenschap dat we 
gered zijn. Als wij de kerk binnengaan om de Mis 
te vieren, laten we dan daaraan denken: ik kom de 
calvarieberg op waar Jezus zijn leven geeft voor 
mij. En zo verdwijnt het spektakel, verdwijnen 
de gesprekken, het commentaar en alle dingen 
die ons verwijderen van dat prachtige gebeuren 
dat de Mis is: de triomf van Jezus. Ik denk dat het 
nu duidelijker is hoe Pasen aanwezig en aan het 
werk is, steeds als we de Mis vieren. Ofwel dat de 
betekenis van de gedachtenis duidelijker is. De 
deelname aan de Mis doet ons binnengaan in het 
paasmysterie van Christus, die zich aan ons gaf 
om met Hem van de dood naar het leven te gaan, 
daar op de calvarieberg. De Mis is het overdoen 
van de gebeurtenis op de calvarieberg, het is geen 

spektakel.

(Bron: KN/bewerkt-mk)



KATERN B – Pagina 4 OMHOOG zondag 03 december 2017

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

wat het betekent om ‘Deo Volente’ (‘Zo de Here 
wil’) te zeggen en om in ons leven open te staan 
voor de leiding van Gods Geest. Hij zal de weg 
wijzen en ons daar brengen waar God ons nodig 
heeft.

Uit: Filippus Dagboek

Dit zegt de Heer 
Vandaag 3 december begint de laatste  maand 
van het jaar. Typisch zo’n maand waarin je terug 
gaat kijken. Nog even en de eerste ranglijsten van 
de beste, de leukste, de mooiste en de koudste 
vliegen je om de oren. Wat ging er goed en wat 
niet? Voor ons wordt het ook tijd om de balans op 
te maken. Wat hebben wij ervan gemaakt dit jaar? 
Wat willen we nog bereiken dit jaar? Laten we een 
stukje meelopen met Amos, de profeet. Het zijn 
geen lieve woorden die hij spreekt. Zijn woorden 
klinken eerder hard en oordelend. En daarbij: het 
is niet de privé-mening van Amos, een boer uit 
Israël. Het zijn woorden van de Heer. Woorden in 
opdracht van God gesproken – en op zijn gezag. 
Woorden die het volk willen laten schrikken – 
opdat men het leven corrigeert, zich bekeert tot 
de Heer en vraagt naar Zijn wil, om die dagelijks 
in praktijk te brengen!

Uit: Dag in Dag uit

God is rechtvaardig

Rechtvaardig is wie God is. Gods 
rechtvaardigheid ‘houdt stand, voor altijd’ en 
‘rijst hoog op’. God is rechtvaardig. Zijn vonnis 
is rechtvaardig. Zijn oordeel is rechtvaardig.  
Zijn eisen zijn rechtvaardig. Zijn daden zijn 
rechtvaardig. Onze God, is rechtvaardig in alles 
wat hij doet. God zit er nooit naast. Hij heeft nooit 
een verkeerde beslissing genomen of de verkeerde 
houding gehad.  Hij is nooit de verkeerde weg 
ingeslagen, Hij heeft nooit iets verkeerds gezegd 
of verkeerd gedaan. Hij is nooit te laat of te vroeg, 
zijn spreken nooit te luid of te zacht, te snel of te 
langzaam. Hij heeft altijd gelijk gehad en Hij zal 
dat altijd hebben. Hij is rechtvaardig.

Uit: Leven in zijn handen

Nu is de tijd

Laat je geloof sterk en onwrikbaar zijn. Over 
geloof moet je niet praten, dat moet geleefd 
worden. Het wordt sterker en sterker wanneer 
het voortdurend gebruikt wordt. Het is niet 
iets wat zo nu en dan van de plank genomen 
wordt, gebruikt en weer teruggezet tot het 
weer eens nodig is. Terwijl je je geloof leert te 
leven, leer je mij te zien in alles en iedereen en 
je leert je realiseren dat er niets is waar Ik niet 
ben. Het is een innerlijke gewaarwording dat 
al de beste dingen van het leven van binnenuit 
komen. Wanneer je je realiseert dat alles in je 
eigen innerlijk is, houd je op met dat eeuwige 
zoeken. Je houdt op met streven en strijden 
om het onmogelijke te bereiken en in de stilte 
en zekerheid zul je dat pakhuis overvol met 
ongekende schatten vinden. Nu is het de tijd 
om dat geloof te gaan leven, niet morgen of een 
andere dag wanneer je je sterker voelt of meer 
zekerheid hebt. Breng het nu in praktijk en zie hoe 
verrukkelijk het werkt.

Uit: Open innerlijke deuren

Menselijke plannen

In het begin van de brief lazen we hoe Paulus keer 
op keer van plan is geweest om de gemeente in 
Rome te bezoeken. Telkens kwam er iets tussen. 
De apostel komt overal en in heel de toenmalig 
bekende wereld verkondigt hij het evangelie. 
Ondertussen wil hij niets liever dan ook de lezers 
van deze brief ontmoeten. Maar ook nu staat er 
van alles in zijn agenda. Eerst nog naar Jeruzalem, 
misschien als daarna Spanje wordt aangedaan. 
Ook als je priester, diaken  bent, door de Heer 
geroepen, loop je leven soms anders dan je plant, 
wilt of hoopt. Paulus heeft dat ervaren en wie 
niet? Menselijke plannen zijn voorlopig. We leren 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Liturgische symbolen en voorwerpen – 5

Doopkleed
Het doopkleed is een witte doek 
of sluier, die na het doopsel over 
dopelingen wordt gelegd. Het is een 
feestdoek voor de dopelingen als 
symbool van onschuld en vreugde.

Processiekruis
De processiekruis wordt ook wel altaarkruis 
genoemd wanneer het bij het altaar geplaatst 
wordt. Het wordt vooruit gedragen in processie 
voor de Eucharistieviering en doet ons denken aan 
de plechtige intocht van Jezus te Jeruzalem.

De Bel
De bel is om de gelovigen attent te maken op de 
meest belangrijke momenten van de Eucharistie.

Gong: De gong ondersteunt de altaarbel.

Ratel of klepper: De ratel of klepper wordt 
gebruikt in de plaats van de meer feestelijk 
klinkende bel vanaf Witte Donderdag tot 
Paasnacht.

Handwassing: De handwassing geschiedt voor 
en onder de Heilige Mis. Het heeft de symbolische 
betekenis van algehele reiniging.

Directorium: De directorium is een gids die 
jaarlijks wordt uitgegeven, waarin voor elke 
dag staat aangegeven welke bijzonderheden er 
zijn voor de Eucharistie viering. Welke lezingen, 
Psalmen, gebeden voor priesters en religieuzen 
(breviersgebed) er op die dag zijn.

Heilige Oliën
We onderscheiden drie (3) 
soorten heilige oliën:
1 Olie voor de doopleerlingen
2 Olie voor de ziekenzalving
3 Heilige Charisma. Teken van de aanwezigheid 
van de Heilige Geest. Blijvende toewijding aan 
God bij het doopsel, vormsel, priesterwijding, 
de plechtige consecratie van kelk en pateen, het 
kerkgebouw (steen), altaar (steen).

Kleuren
De liturgische kleuren zijn: wit, rood, groen, paars, 
zwart en rose. Goud en zilver gelden ook voor wit.
Wit: symboliseert de vreugde en onschuld. 
Gebruikt men op feesten van Christus de Heilige 
maagd en de hoogfeesten van heiligen.

Rood: gebruikt men op feesten van het lijden van 
de Heer, van de Heilige Geest en van martelaren. 
Symbolische kleur van de liefde, vuur en van het 
lijden.

Groen: kleur van de hoop; op gewone zondagen en 
in de tijd door het jaar.

Paars: kleur van boete en bezinning tijdens advent, 
veertig dagen (vasten).

Zwart of paars: kleur van rouw, allerzielen, 
begrafenissen, requiem. 

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED
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Poolse kerstboom voor 
Sint Pietersplein

Gezondheidszorg Syrië de instorting nabij

De kerstboom op het Sint-Pietersplein is dit jaar 
afkomstig uit Polen. Arbeiders waren donderdag 
druk doende met de plaatsing van de kertsboom op 
het Sint-Pietersplein in Rome. De boom was twee 
weken geleden in een bos in het Poolse Rominter 
Heide (Puszcza Romincka), aan de grens met de 
Russische enclave Kaliningrad, omgehakt. Na een 
tocht van 2.200 kilometer bereikte de boom deze 
week het Sint-Pietersplein.
De Poolse kerstboom wordt de komende dagen 
versierd met ledlampjes en kerstballen en 
sterren, die gemaakt zijn door kankerpatiëntjes 
uit verschillende Italiaanse ziekenhuizen. Later 

Paus tot franciscanen: “Open jullie harten!”

Paus: “Niet kletsen onder de Mis”

wereldkerk
Paus luncht met 1.500 
arme mensen

“Paspoort naar het paradijs”
Op de eerste Wereldgebedsdag voor de Armen 
lunchte paus Franciscus zondag in het Vaticaan 
met vijftienhonderd arme mensen. "De armen 
zijn ons paspoort naar het paradijs." Eerder die 
dag waren meer dan zevenduizend arme mensen 
aanwezig bij de Mis in de Sint Pieter. De paus zei 
daar in zijn preek dat onverschilligheid de grootste 
zonde is die we vandaag de dag tegen arme mensen 
begaan.
Franciscus vroeg ook om de hand te reiken aan 
mensen in nood, want “niemand kan zeggen dat 
hij zo arm is dat hij niets meer aan de ander kan 
geven”. En bovendien “waar de armen in de ogen 
van de wereld van weinig waarde zijn, openen zij 
wel de weg naar de hemel; ze zijn ons paspoort 
naar het paradijs”.

Wereldgebedsdag voor de Armen
Na de Mis waren vijftienhonderd uitverkorenen 
welkom in de audiëntiezaal van het Vaticaan, de 
Aula Nervi. Daar werd door veertig diakens uit het 
bisdom Rome en zo’n honderdvijftig vrijwilligers 
de lunch geserveerd.De gasten aten pasta met 
tomaten en olijven, kalfsvlees met groenten en 
polenta, en tiramisu als nagerecht.
Paus Franciscus schoof ook aan voor de lunch. 
Voorafgaand aan de maaltijd zegende hij ook de 
armen die elders een lunch kregen aangeboden 
vanwege de Wereldgebedsdag. In heel Italië en 
ook daarbuiten, onder meer in Frankrijk en België, 
waren maaltijden georganiseerd voor arme 
mensen.
Bij de afsluiting van het Heilig Jaar van 
Barmhartigheid in 2016 besloot de paus de 
Wereldgebedsdag voor de Armen in te stellen. 
De dag wordt vanaf 2017 elk jaar gevierd op de 
drieëndertigste zondag door het jaar.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Opnieuw heeft paus Franciscus de gelovigen 
opgeroepen zich tijdens liturgische vieringen op 
gepaste wijze te gedragen. Bezig zijn met mobiele 
telefoon, fotograferen en kletsen horen niet in de 
Mis, zei de paus tijdens de woensdagaudiëntie.
Naar de Mis gaan is “geen spektakel”, maar 
een bezoek aan de Calvarieberg bij de lijdende 
Christus. “Zouden wij onszelf daarbij toestaan 
foto’s te maken en te kletsen?”, vroeg de paus. 
Gelovigen dienen zichzelf er tijdens de Mis 
voortdurend bewust van te zijn dat Christus voor 
hen aan het kruis gestorven is.
De Eucharistieviering herinnert aan het lijden van 
Christus, maar is meer dan slechts een herdenking. 
“Zij stelt tegenwoordig wat er gebeurd is”, aldus 
de paus. De liturgie van de Kerk laat lijden, dood 
en verrijzenis van Jezus tegenwoordig en levend 
worden. Doordat Jezus zijn leven voor de mensen 

gegeven heeft, heeft Hij hen bevrijd: “Niet alleen 
verlost van de demon van ons lichamelijk einde, 
maar ook van de geestelijke dood, die het kwaad, 
de zonde is.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Inzet voor mensen in nood
In een ontmoeting met een 400-tal leden van de 
franciscaanse familie vroeg paus Franciscus de 
volgelingen van Sint-Franciscus hun harten te 
openen voor de melaatsen van vandaag. Hij bracht 
hulde aan de inzet van de leden van de eerste 
en de derde orde van de franciscanen voor hun 
bewonderenswaardige inzet voor mensen in nood. 
En hij herinnerde eraan dat Sint-Franciscus zijn 
gemeenschap fratres minores - mindere broeders 
- had genoemd, omdat ze afstand moesten doen 
van al hun wereldse goederen om zich volledig aan 
God te kunnen toewijden. Voor Sint-Franciscus was 
een mens waard, wat hij waard was in de ogen van 
God. Daarom moet iedereen zoals een kind zijn: 
bescheiden en betrouwbaar. Wij moeten blijven 
beseffen dat iedereen zondaar is.

Spirituele hoogmoed
De paus waarschuwde de franciscanen voor wat hij 

spirituele hoogmoed noemde. Iedereen is geroepen 
om het Goede Nieuws te verkondigen en om op 
mensen toe te stappen en hen iets van onszelf te 
geven. Dat vereist dat vooroordelen overwonnen 
worden en dat er geen kwaad wordt gesproken 
over mensen. Sint-Franciscus vroeg al om aan de 
verleiding te weerstaan om de eigen machtspositie 
te misbruiken om anderen te onderwerpen. Het 
beste tegengif is de genade.
Paus Franciscus drukte de minderbroedersfamilie 
op het hart zich in woord en daad te blijven 
inzetten voor mensen die uitgesloten worden: 
daklozen, zieken, werklozen, misbruikte vrouwen 
en iedereen die aan de rand van de samenleving 
leeft. Open je hart voor de melaatsen van onze 
tijd en word je bewust van de genade die de Heer 
je heeft gegeven. Ontferm u over hen, zoals Sint-
Franciscus dat heeft voorgedaan.

Bron: Kerknet

komt er ook nog een levensgrote kerststal bij met 
figuren van twee meter hoog en een oppervlakte 
van 80 vierkante meter, die door een abdij uit de 
buurt van Napels wordt geschonken. De plechtige 
inhuldiging van de kerstboom en de kerststal vindt 
plaats op 7 december, in aanwezigheid van een 
Poolse delegatie.

Bron: Kerknet

Hoewel de spanningen van de burgeroorlog de 
afgelopen maanden fel verminderd zijn, zijn 
de problemen van Syrië nog lang niet voorbij. 
Momenteel sterven meer mensen door een gebrek 
aan goede medische zorg, dan door de bommen. 
Dat verklaarde kardinaal Mario Zenari, de 

pauselijke nuntius in Syrië, op een congres over 
gezondheidszorg in Rome. Volgens de kardinaal is 
de gezondheidszorg in het land de instorting nabij.
Kardinaal Zenari: “Meer dan de helft van de 
ziekenhuizen en medische centra zijn vanwege de 
oorlog geruïneerd. Van het medische personeel 
in Syrië heeft twee derde het land sinds het begin 
van de burgeroorlog in maart 2011 verlaten.” Bij 
bomaanslagen en beschietingen zijn er tussen 
de 400 en 500.000 mensen omgekomen. Maar 
het aantal mensen dat door een gebrek aan 
ziekenhuizen, medicijnen en gezondheidszorg is 
omgekomen, ligt nog veel hoger.

Bron: Kerknet
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Paus veroordeelt aanslag Egypte

wereldkerk
China verbiedt toeristische reizen naar Vaticaan

Iedereen wil naar St. Pieter
De Chinese communistische partij heeft 
reisbureaus opdracht gegeven alle geplande 
bezoeken aan de St.-Pieter en het Vaticaan af te 
zeggen. Als officiële reden wordt opgegeven dat er 
geen diplomatieke banden zijn tussen beide staten. 
Tegenover Radio Free Asia hebben verschillende 
reisbureaus bevestigd dat zij vorige week opdracht 
hebben gekregen alle geplande bezoeken aan het 
hart van het christendom af te zeggen. Ook Asia 
News kreeg het verbod bevestigd. Wel wordt 
getwijfeld of het verbod zal worden nageleefd. 
Ieder reisbureau dat deze bestemmingen toch 
aanbiedt kan een boete tegemoet zien van bijna 
40.000 euro.
Het aantal Chinese toeristen dat Italië bezoekt 
is de afgelopen jaren explosief gestegen. “Alle 
Chinezen die naar Italië reizen komen voor het 
Vaticaan, de Sint Pieter en de Vaticaanse Musea”, 
aldus woordvoerders in de reisbranche. Onder 
de toeristen uit China zijn zowel nieuwsgierige 
jonge mensen als christenen die de gelegenheid 
aangrijpen om er een pelgrimstocht naar de graven 
van de apostelen van te maken.

Evangelisatiepogingen
De hervatting van de dialoog tussen China en de 
Heilige Stoel heeft de stroom toeristen alleen maar 
doen groeien. Paus Franciscus zelf laat tijdens 
audiënties geen gelegenheid voorbijgaan om met 
Chinezen persoonlijk te groeten en met hen op de 
foto te gaan.
De aanwezigheid van Chinezen is zo groot dat 

verschillende groeperingen, zowel katholieke 
als protestantse, pamfletten in het Chinees 
uitdelen waarin de geschiedenis van de Kerk, 
de St.-Pieter en het christelijk geloof worden 
uitgelegd, compleet met tijden van vieringen en 
bijeenkomsten.Mogelijk is het verbod ingegeven 
door deze pogingen toeristen te evangeliseren, die 
in den vreemde meer vrijheid hebben om te praten 
en na te denken.
Volgens Radio Free Asia is het verbod 
uitgevaardigd op grond van het ontbreken van 
diplomatieke banden tussen China en het Vaticaan. 
Het zou ook niet afkomstig zijn van de Chinese 
regering, maar van de top van de communistische 
partij. Opmerkelijk is dat dinsdag in de Vaticaanse 
perszaal gezamenlijke kunsttentoonstellingen 
werden aangekondigd die tegelijkertijd in de 
Vaticaanse Musea en het voormalige keizerlijke 
paleis in Beijing zullen worden gehouden. Die 
zouden in maart volgend jaar worden geopend.

Economische dwang
Volgens waarnemers wil China het Vaticaan met 
deze vorm van economische boycot dwingen zich 
te voegen naar de voorwaarden die China stelt 
voor diplomatieke banden. Het Vaticaan moet eerst 
zijn diplomatieke relaties met Taiwan verbreken 
en mag zich niet meer bemoeien met interne 
zaken, oftewel bisschopsbenoemingen. China deed 
iets dergelijks ten aanzien van Zuid-Korea toen 
het land akkoord ging met de installatie van het 
Amerikaanse anti-raketschild THAAD. Chinese 
toeristen mochten niet meer naar Zuid-Korea en 
Koreaanse winkels in China werden geboycot.
Volgens Asia News suggereert de boycot van het 
Vaticaan een obsessief verlangen van de partij om 
de Chinese burgers zelfs in het buitenland te willen 
controleren. Een Chinese touroperator noemde 
het verbod al volkomen belachelijk en onhaalbaar 
om miljoenen mensen in den vreemde te willen 
controleren. “Vooral jonge mensen, die meer 
vrijheid eisen dan hun ouders ooit hadden.”
Bij het laatste Volkscongres in oktober, kondigde 
de partij aan meer greep te willen hebben op 
kerken en religieuze gemeenschappen. Eerder deze 
maand werd bekend dat in de zuidelijke provincie 
Jiangxi arme christenen alleen voor hulp in 
aanmerking komen als ze afbeeldingen van Jezus 
en andere religieuze voorwerpen inruilen voor die 
van partijleider Xi Jinping. Zo wil de overheid “het 
geloof in de partij herstellen”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

In een brief aan de farmaceutische industrie 
schrijft paus Franciscus dat iedereen, ongeacht 
zijn sociale achtergrond en waar ook ter wereld, 
toegang moet hebben tot levensnoodzakelijke 
medicijnen en onmisbare medische behandelingen. 
Franciscus roept de rijke landen en de grote 
farmaceutische bedrijven op daartoe bij te 
dragen. Iedereen heeft recht op toegang tot 
levensnoodzakelijke en onmisbare therapieën. 
De ongelijkheden in de gezondheidszorg moeten 
weggewerkt worden.

De paus vraagt de sector om zich op het algemeen 
welzijn, maar ook rechtvaardigheid te oriënteren. 
Dat impliceert ook dat er naar wetenschappelijke 
en ethische duurzaamheid wordt gestreefd. 
Franciscus schrijft nog dat er nooit een oplossing 
komt voor de armen, indien alles aan de wetten 
van de vrije markt wordt overgelaten. Armen 
hebben niet enkel recht op medicijnen, maar ook 
op toegang tot onmisbare medische verzorging.

Bron: Kerknet

Paus verdedigt recht op onmisbare medicijnen

Diep bedroefd
In een condoléancetelegram heeft paus Franciscus 
de zware aanslag in Egypte op moskeegangers 
veroordeeld. Die kostte vrijdag aan minstens 305 
mensen het leven. Het aantal gewonden loopt in 
de honderden. Terroristen pleegden tijdens het 
vrijdaggebed een aanslag op een moskee, waarna 
tientallen schutters het vuur openden op de 
vluchtende gelovigen. Daarbij kwamen minstens 
305 mensen om het leven. De aanslag vond plaats 
op de al-Rawda-moskee in Bir al-Abed, ongeveer 75 
mijl ten noordoosten van Ismailia aan de rand van 
de Sinaïwoestijn.
De Heilige Stoel gaf een verklaring uit die stelde 
dat paus Franciscus “diep bedroefd is door het 
nieuws van het grote verlies aan mensenlevens”. 
Daarin drukt hij zijn solidariteit uit met het 
Egyptische volk en “vertrouwt hij de slachtoffers 
toe aan de genade van de allerhoogste God en 
smeekt hij Gods zegeningen af van troost en vrede 

over hun families”.

Krachtige veroordeling
Ook hernieuwt hij “zijn krachtige veroordeling van 
deze moedwillige daad van wreed geweld gericht 
tegen onschuldige burgers verzameld in gebed” 
Zijne Heiligheid wil daarmee “alle mensen van 

goede wil verenigen door te smeken dat door haat 
verharde harten leren af te zien van de weg van 
geweld die leidt tot zo'n groot lijden, en de weg van 
vrede omhelzen.”
Het uitgestrekte schiereiland Sinaï is sinds 
2013 een schuilplaats voor islamitische 
fundamentalisten sinds het Egyptische leger 
president Mohamed Morsi verdreef, die werd 
gesteund door de Moslim Broederschap.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

DOORDENKERTJE

”Leven is het meervoud van lef.”

GEBED 

Heer, Ik vraag U, 
om vandaag  opnieuw in mijn leven 
te komen.  Ik heb gezondigd  en ben 

egoïstisch geweest. 

Ik heb uw vergeving nodig.  Kom met uw 
aanwezigheid,

dierbare Heer.  Help mij te 
veranderen  en dichter bij U te 

blijven. 
Dank U, Heer! 

Amen.
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za 02 19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis
 18.00u: Benefietconcert 
do 07 17.00u: Huwelijksinzegening Giovanni Kambel en 
Priscella Yhap
vr 08 19.00u: Herdenking 35 jaar 8-december 
gebeurtenissen
za 09 19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Hoogmis
 18.00u: Jaarlijks Kerstconcert
ma 11 16.00u: Huwelijksinzegening Herbert Vaty en 
Jennifer Alisentono
za 16 16.30u: Huwelijksinzegening Cedric Rellum en 
Whitney Coulor
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u: Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
• de Kathedraal.
• Zondag 3 december Benefiet orgelconcert met Peter den 
Ouden, pater Kross, Rachidi Sanches e.a. Komt u genieten 
van een prachtige avond, de toegang is vrij, maar hopen 
wel op een vrijwillige bijdrage tbv de restauratie van ons 
pijporgel.
• Zondag 10 december Kerstconcert, kaarten @ SRD 50,00 
zijn verkrijgbaar bij de Vitrine en op het Secretariaat van de 
Kathedrale Basiliek.

za 02 17.30u: H. Mis
za 09 17.30u: H. Mis
Mededeling
Marialof is met vakantie en begint weer woensdag 10 
januari

zo 03 08.00u: H. Mis eerste zondag van de advent (jaar 
B) met kindernevendienst.  Maandelijkse thuiscommunie 
zieken en bejaarden
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 04 18.00 u. H. Mis
wo 06 18.00 u. H. Mis 
do 07 16.00 u. Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur).
vrij 08 18.00 u. Maria Onbevlekt Ontvangen, 
stichtingsdag salvatorianen (1881)
  H. Mis salvatoriaanse leken en salvatorianen
za 09 18.00 u. H. Mis vooravond tweede zondag van de 
advent met kindernevendienst
zo 10 08.00 u. H. Mis tweede zondag van de advent (jaar 
B) met kindernevendienst
Mededelingen op Noord
- Dit weekeinde begint de jaarlijkse adventstijd van 
voorbereiding op Kerstmis. In de liturgie spreken van de 
B-cyclus, waarin hoofdzakelijk uit het evangelie volgens 
Marcus wordt gelezen.
- Zaterdag 2 en zondag 3 december is er weer 
kindernevendienst, daarna elke zaterdag en zondag in de 
adventstijd, behalve op 23 en 24 december! 
- Donderdag 7 december: Een kwartiertje voor God, 
aanvang om 16.00uur, afsluiting met de zegen met het 
Allerheiligste tegen 18.00 uur.
- Donderdag 7 december: algemene informatieavond voor 
ouders/verzorgers van de catechesekinderen
- Vrij.8 december: hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen, 
tevens Stichtingsdag van de Salvatoriaanse Familie. Om 
18.00 uur eucharistieviering met geloftehernieuwing 
door de salvatorianen en beloftehernieuwing of 
engagementsverklaring door de salvatoriaanse leken.

zo 03 08.00u: Woord - Comm. Dienst eerste zondag van 
de advent (jaar B) met kindernevendienst
zo 10 08.00 u. H. Mis 2e advent met kindernevendienst 

zo 03 09.00u: H. Mis eerste zondag van de advent (jaar 

B) met kindernevendienst
zo 10 09.00 u. Woord - Comm. Dienst tweede advent 
met kindernevendienst

zo 03 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis
zo 10 10.00u: Woco. 2e zondag van de Adventstijd
 11.30u: Kinderdoopviering
 No English mass.
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door 
Mw. M. Kassels. 
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en 
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 02 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: Woco. 1e zondag van de Adventstijd
za 09 19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: H. Mis. 2e zondag van de Adventstijd
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

zo 03 08.00u: Woco
ma 04 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 05 18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 06 18.30u: Begi Kerki

za 02 10.00u: Eucharistieviering Huize Albertine
zo 03 08.00u: Eucharistieviering met ziekencommunie
 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: 
Eucharistieviering
wo 06 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: 
Eucharistieviering
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: elke zaterdagmiddag van 
16.30u-18.30u o.l.v. mw Maya Sleur mob. 850-0790. 
Locatie: Pascalisschool
• Catholic Men’s Ministry: 
-Persoonlijk gebed en coaching voor broeders die daar 
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de 
maand, alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 881-
5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond 
van de maand. Inloop 18.30u. We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.

zo 03 08.00u: Eucharistieviering
ma 04 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
 18.00u: PK Volwassenencatechese
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 06 17.00u: PK Vormsel
do 07 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed 
• Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00 u
• Elke zaterdag biechtdienst (behalve op de 3e zaterdag) om 
11.00 u
• De bevrijdings- en genezingsdiensten beginnen weer in 
januari 2018
• Doopdienst: 26 december 2017

zo 03 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
ma 04 18.30u: Gebedsdienst KCV in de sacristie
wo 06 08.00u: Schooldienst
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering.
• Spreekuur Pater Jan: Afstemmen met het secretariaat
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588
• Elke maandag om 18.30u gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.
• Kinderen van 8 t/m 14 jaar, die van zingen houden, 
kunnen zich opgeven voor het kinderkoor bij zr. Angela of zr. 
Jolanda.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn 
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:00-
12:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen, 
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT 
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de 
ouders met de pater. 
De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe 
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op 
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage voor de Voorschool kan op het secretariaat van de 
St. Clemensparochie, of door storting bij de DSBbank op het 
nr:109.86.40 tnv RK Bisdom St. Clemensparochie OVV Pin 
Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur 
Eucharistieviering

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e 
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV v Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 

maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570

Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,

kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
 www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag). 

Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop

Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)

Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u

O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u

Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

parochieberichten
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MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

Pastor: R. Ebonyi

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00 

Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie

E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542; Br. 
R. Auguste, t. 8735811. Secretariaat open: ma–wo–vr–za van 

10.00-16.30u op secretariaat of thuis (afspraak vooraf)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; 
E-mail: jan.geerits@gmail.com

KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
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zo 03 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: Woco. Zondag 1 van de Advent
ma 04 16.00u: P.K  Jaar I
di 05 Namiddag:  H. Don Boscokoor
wo 06 16.30u:. P.K. Jaar II
do 07 16.30u: P.K. Jaar III
 17.00u: Volwassenencatechese
vr 08 17.00u: Parochieraadsvergadering. Plaats: 
Parochiezaal  Nw Nickerie.

zo 03 09.00u: Woco

Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u 
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis Powakka St. Wilhelmus
  17.00u: H. Mis Cassipora
2e zaterdag 17.00u: H. Mis Dre Pada
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
3e zaterdag 17.00u: H. Mis Redi Doti
3e zondag  09.00u: H. Mis Klein Powakka
4e zaterdag 09.00u: Misdienaren oefening
4e zondag 09.00u: H. Mis Njun Lombe St. Gerardus 
Majella
5e zaterdag 19.00u: H. Mis Welgedacht A
5e zondag 09.00u: H. Mis Kapel Barmhartigheid 
(Awaradam Abra Broki)
Elke woensdag 19.00u: Thema diensten  en elke zondag 
19.00u Charism.Bidstond Brownsweg 
Elke donderdag 19.00u: Charism. Bidstond Njun Lombe

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Vrijdag 1 december om 18.00u: Grote Adventsdienst. 
Thema: “Ik kom, Ik ben eral!”. 
Plaats: St. Bonifaciuskerk, J.A. Pengelstraat 115

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

Dinsdag 19.30u- Noveen van O.L.V Altijdurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag:16.00 – 18.00u - Catechese en Jongerengroep
Zondag :  09.00u - Eucharistieviering (Port.)

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf 
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna 
jeugdclub tot 12:00 u)

Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om 
18.00u.

za 02 19.00u: Eucharistieviering (ptrs Redemptoristen)
ma 04 16.30-18.30u: Catechese (leidsters) EHC en H. 
Vormsel
di 05 17.00-18.30u: Catechese voor volwassenen
wo 06 16.00-18.00u: Spreekuur pater Fransiskus
 18.30-19.00u: Eucharistieviering (pater Fransiskus)
 19.15u: Cluster Para-Wanica vergaderen in WA
do 07 10.00-16.00u: Spreekuur pater Jan (als er vooraf 
afspraken werden gemaakt)
 16.30-18.00u: Catechese H. Vormsel (pater)
 19.15u: Kerkbestuur
vr 08 10.00u: Soos
za 09 19.00u: Eucharistieviering (pater Jan)

za 02 19.00u: Eucharistieviering
za 09 18.30u: Eucharistieviering
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshart om 18.30u.

za 02 19.00u: Eucharistieviering
di 05 18.30u: Gebedsdienst
wo 06 16.30u: PK- H.Vormsel (leidster)
 17.30u: Volwassenencatechese
do 07 18.30u: Eucharistieviering
vr 08 16.30u: PK-EHC (leidster)

za 09 19.00u: Eucharistieviering

Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van 9 
uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. Iedere 
kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 02 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 03 08.00u: H. Mis.
vr 08  Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de 
Heilige Maagd Maria.
 18.30u: H. Mis.
za 09 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 10 08.00u: H. Mis.

zo 03 08.00u: Woco
di 05 19.00u: Rozenkransgebed
wo 06 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 02 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis. Zondag 
1 van  de  Advent
zo 03 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis.  
Zondag 1 van de  Advent
ma 04 17.00u: Volwassenencatechese
 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis.
di 05 16.00u: Senioren
 16.30u: Parochiecatechese | 17.00u: Oefening 
psalmzang   
wo 06 19.00u: Rouwdienst voor overl.  Steve Dollart
do 07 18.30u: Gebedsgroep
vr 08 19.00u: H. Mis. Onbevlekte Ontvangenis van de 
Heilige Maagd Maria.
 17.00u: Parochieraad. Plaats: Parochiezaal.
 16.00u: Hazard
Mededeling
• Donderdag  07:  17.00u. P.K. Zangles op  Gr. Henar.
• Op vrijdag 08 december is de H. Mis niet ’s morgens, maar 
’s avonds.
• Tapuripa:  Woord-gebedsdienst op iedere zondag o.l.v. 
Mw. S. Beck-Jubitana, catechist.
• Na Wageningen zal de Christus-icoon rondgaan in 
gezinnen  van Nw Nickerie en wijkparochies
voor het bidden voor priesterroepingen en voor het God-
gewijde leven. Wij beginnen hiermee in de Adventstijd.

zo 03 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis  Zondag 1 van  de  Advent. 
vr 08 17.00u: Parochieraadsvergadering. Plaats:  
Parochiezaal  Nw Nickerie.

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef-Israelstraat 86

Pastoor: Augustus Oliveira
t. 550459/8628042; e-mail: Fraugustus@hotmail.com

Secretariaat: di & do 15.00-19.00u
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PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg

Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce 

Soares  t. 8215126

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206 

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130

Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE 

BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp 
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin 
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.

com | FB: heiligebernadettekerk

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206 

 Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
HEILIGE GEEST - Waldeck 

Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

Door Gwendolyn Moestro

St. Jozefparochie
Afgelopen zaterdag 25 november was het weer zover 
in onze St. Jozefparochie te Copieweg; voor de derde 
keer werd de eucharistieviering gehouden in het 
Javaans. Omdat het Srefidensi was, werd er een extra 
tintje gegeven aan deze viering. De celebrant was 
pater Fransiskus Mistrianto, zuster Christine op de 
keyboard, zuster Susana die de tussenzang voor haar 
rekening nam en zuster Odilia die de laptop en beamer 
bediende om de vertalingen in het Nederlands te 
projecteren. En een volle kerk.
De St. Jozefparochie kent een grote Javaanse 
gemeenschap en bij veel Javaanse ouderen is de 
eucharistieviering in het Javaans goed ontvangen. 
Niet alleen omdat zij het Nederlands minder machtig 
zijn dan de jongere generaties, maar omdat het zo 
herkenbaar en vertrouwelijk overkomt. Minder 
afstandelijk, bijna. Er wordt niet alleen in het Javaans 
gezongen, maar ook de lezingen en de preek zijn in het 
Javaans. Af en toe gooit pater Fransiskus een woordje 
Nederlands of Surinaams tussen, zeer waarschijnlijk 
om een ieder’s aandacht vast te houden. Hij kan 

intussen al aardig wat Surinaams.

Jongeren
De jongeren in de kerk zingen even hard mee. Er zijn 
een paar jongeren die actief meehelpen met deze 
Javaanse dienst, de voorbereiding, de muziek en zij 
komen zelfs eerder om te oefenen. Ze geven aan dat 
zij de Javaanse taal niet helemaal machtig zijn, maar 
zijn heel enthousiast. En omdat pater Fransiskus wat 
Nederlands erdoor spreekt, is het goed te volgen. 
Het initiatief voor de viering in het Javaans komt 
van de parochieraad en wordt één keer in de maand 
gehouden. De andere diensten zijn gewoon in het 
Nederlands. Maar ook de niet Javaans-sprekenden 
zijn aanwezig tijdens deze eucharistieviering. Tijdens 

Eucharistieviering in het Javaans

de advent en kerstperiode is er geen dienst in het 
Javaans. De volgende is gepland voor januari 2018 en 
wordt tijdig bekend gemaakt in de parochieberichten 
in Omhoog.
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