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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Door: Melvin Mackintosh

Digitaal
Aan de vooravond van 3 december 2017, de eerste 
zondag van de Advent, was het zover. Na maanden 
van voorbereiding, gesleutel, of – zoals ze het in die 
termen zeggen – ‘bouwen aan de website,’ gelukte 
het een klein team om de lay-out af te hebben, 
de belangrijkste artikelen van de afgelopen drie 
edities van ons rooms-katholiek weekblad op de 
site Omhoog.org te krijgen voor goedkeuring door 
de bisschop. Die goedkeuring kwam, tegelijkertijd 
met een welkomstwoord. “Het is mij een bijzonder 
groot genoegen u welkom te heten op onze digitale 
OMHoog,’ schrijft mgr. Karel Choennie. Recht 
uit het hart, omdat het de bisschop zelf was die 
de eerste stap had gezet om de krant de digitale 
weg te laten inslaan. De redactie van OMHoog 
had daartoe van hem de opdracht gekregen. Een 
consultant, de Schrijversvakschool, werd in de arm 
genomen om samen het doel te bereiken.
Mgr. Choennie in zijn welkomstwoord: “U kunt 
voortaan OMHoog altijd en overal lezen. U hoeft 
niet langer te wachten op vrijdag. Op ieder moment 
van de dag zijn we bij u.” Waarmee hij concreet het 
hoofddoel aangeeft: bereikbaar zijn voor een ieder 
en op elk moment van de dag.

Logische stap
Ons weekblad gaat straks zijn 62ste jaargang in. 
Dit communicatiemiddel bestaat langer (sinds 
1891 om precies te zijn), maar al 62 jaren onder 
de naam OMHoog. In al die jaren heeft het als 
belangrijkste communicatiemiddel gediend in 
de katholieke gemeenschap in Suriname. Maar 
ook gelovigen daarbuiten en niet-gelovigen 
konden deze informatiebron waarderen. OMHoog 
presenteert namelijk een scala aan onderwerpen 
en nieuwsartikelen, van nationaal nieuws, 
bisschoppelijk nieuws tot nieuws uit de verste 
parochies in Suriname. Over geloof en leven, 
geloofsverdieping, geestelijke overwegingen tot 
simpele verslagen van activiteiten uit onze kerken 
in het hele land.

De stap naar online nieuws is een logische. De 
katholieke kerk over de gehele wereld reageert 
op de uitdaging van het evangeliseren van de 
volgende generatie door gebruik te maken van de 
moderne communicatietechnologie om mensen 
te bereiken waar ze ook mogen zijn. Verschillende 
pausen hebben meermalen de oproep gedaan 
om de moderne media te gebruiken bij het 
verkondigen van de blijde boodschap. De huidige 
paus heeft zelf accounts op haast alle sociale media 
zoals Instagram, Twitter en Facebook.

Dit jaar nog heeft de Antilliaanse Bisschoppen-
conferentie (AEC) de pastorale brief “Nieuwe 
wegen van Kerk zijn in een digitale omgeving” 
doen uitgaan, waarin benadrukt wordt hoe 

essentieel het is geworden om als kerk aanwezig te 
zijn in de wereld van digitale communicatie, maar 
vooral om die technologie aan te wenden voor de 
opbouw van Gods koninkrijk.

OMHoog.org
De blog van OMHoog zal de wekelijkse krant niet 
vervangen. Het zal eerder een aanvulling zijn in de 
dienstverlening. De krant wordt in het weekend 
gedistribueerd via de verschillende parochies 
voor SRD2 per stuk. De blog zal sommige artikelen 
vanaf de maandag daarop dan online hebben, 
waardoor degenen die de krant niet hebben 
kunnen kopen, alsnog het nieuws kunnen lezen. 
Ook is deze service uitermate geschikt om in uw 
eigen tijd, vanuit uw mobiel of iPad, tablet, de 
recente nieuwtjes vanuit ons bisdom te lezen. 
Bijkomstigheid is dat via deze blog ook gereageerd 
kan worden op artikelen. Mgr. Choennie 
vraagt dat ook van de online lezers in zijn 
welkomstboodschap. “Laat OMHoog Online een 
tweerichtingsgebeuren zijn. Laat ook uw reactie 
horen.” schrijft de bisschop. Hij bedoelt hiermee 
dat er best meer interactie mag zijn. De katholieke 
gemeenschap, het RK Bisdom Paramaribo, bestaat 
niet slechts uit de medewerkers die het nieuws 
samenstellen of de vrijwilligers die het nieuws 
aanleveren. “Stuur nieuws uit je dorp of uit je 
parochie op. Stuur foto’s en blijde gebeurtenissen 
uit jouw omgeving,” zegt de bisschop.

Ambities
De hele media en communicatie in het RK Bisdom 
zal uiteindelijk meegaan met de dynamiek van 
de samenleving. De kerk staat niet buiten de 
samenleving, maar is deel van de samenleving. 
Het RK Bisdom Paramaribo beschikt over een 
het weekblad OMHoog, Radio Immanuel, een 
FB-pagina en daaraan gekoppeld een FB-groep, 
en zelfs een YouTube kanaal, te weten het 
Centraal Media Informatiepunt. Het zijn allemaal 
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OMHoog is online communicatiemiddelen ter beschikking van ons 
allen om die blijde boodschap in deze moderne 
samenleving te brengen naar een ieder.

De bisschop heeft in zijn welkomstwoord 
opgetekend dat voor het RK Bisdom wij zullen 
streven om een professionele multimediabedrijf op 
te zetten en de beste te worden in ons vakgebied. 
Dat is ambitieus maar niet onrealistisch.
De ambitie is ook om in onze communicatie met de 
wereld het niet slechts te houden op één taal – het 
Nederlands – maar het bereik nog groter te maken 
door tenminste ook in het Engels te communiceren. 
Een Engelstalige versie van de Omhoogwebsite 
is dus niet een luxe, maar een dringende vereiste. 
Wat ook de gevoelens mogen zijn t.a.v. het 
Nederlands, feit is dat je veel meer gehoord wordt 
door te communiceren in een taal die wereldwijd 
verstaan wordt. Met het Nederlands bereiken 
wij minder dan ½ procent van de wereld. En wij 
hebben de wereld zeker ook wat te vertellen!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Zoals reeds gezegd is Omhoog een collectieve 
aangelegenheid: niet alleen de redactie 
of de Bisdomleiding, maar de gehele 
geloofsgemeenschap behoort bij te dragen 
aan de inhoud van ons blad. De gezamenlijke 
verantwoordelijkheid geldt ook voor de 
instandhouding van onze krant en website: met z’n 
allen zullen wij (financieel) moeten bijdragen om 
de traditie, die reeds 126 jaren geleden begon en 
onafgebroken is voortgezet, te continueren en ook 
steeds beter te maken. Dit is heel goed mogelijk! 
We hoeven (en mogen) niet langer onze hand op te 
houden bij donors, maar tonen dat wat van onszelf 
is ook door onszelf gerealiseerd kan worden! Er 
zal daarom via de website dan ook de mogelijkheid 
worden aangeboden aan de bezoekers om de 
instandhouding van de website financieel te 
ondersteunen.

Laat uw creativiteit spreken en doe mee aan de 
Kerststallenexpo, die gehouden zal worden in het 
Kerkelijk Museum van het Bisdom Paramaribo 

van 20 december 2017 tot 6 januari 2018.
Ontwerp en vervaardig een kerststal in een 
bierkrat of kartonnen doos, niet groter dan 
45x45x45 cm. Gebruik daarvoor materiaal 

naar eigen keuze – en wees daarin zo creatief 
mogelijk! De vervaardiging van de kerststal mag 

individueel doen of in groepsverband.
Geef een korte toelichting op het idee van uw 

kerststal. Vermeld daarbij ook uw naam. 
Uiterste inleverdatum: vrijdag 15 december,

 bij het Bisschopshuis, Henck-Arronstraat 12.

Op de website van het Bisdom (www.
bisdomparamaribo.org) zijn enkele voorbeelden 

van kerststallen geplaatst als voorbeeld. U 
kunt daar ook een formulier downloaden, die u 

ingevuld samen met uw kerststal moet indienen.

Kerststallen Expo
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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

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

Nieuwe medewerkers
In de afgelopen periode zijn er nieuwe 
medewerkers in dienst getreden bij het Bisdom. 
Zo trad de heer Ronalde de Faria per 01 oktober 
in dienst van als tweede secretaris van de 
bisschop. Sinds het aantreden van mgr Choennie 
is het werk op zijn secretariaat substantieel 
toegenomen, en was het nodig om een tweede 
secretaris erbij te halen. Ook voor het werk in 
het Bisschopshuis en het Kerkelijk Museum is er 

een coördinator aangetrokken in de persoon van 
mevrouw Hedy Vrede. Zij zal niet alleen belast 
zijn met de aansturing van het personeel van het 
Bisschopshuis, maar ook met de exploitatie van het 
Kerkelijk Museum, die thans een onderhoudsbeurt 
krijgt en ook wordt uitgebreid. Met de inrichting 
van de natuurhal in het museum, de ‘Mgr De 
Bekkerzaal,’ is er een dimensie bijgekomen, die 
ook coördinatie behoeft. Het museum zal in de 
toekomst genoeg inkomsten moeten verkrijgen 
om onderhoud van dit gebouw te bekostigen. Het 
Bisschopshuis en het Kerkelijk Museum staan 
beide op de monumentenlijst, maar zoals we 
weten wordt er vanuit de Overheid, die de wet 
op monumenten heeft ingesteld, op geen enkele 
wijze bijgedragen aan de instandhouding van deze 
panden. Die komt helemaal voor rekening van de 
eigenaren, dus ook het Bisdom.
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geloof & leven
Buitengewone communiebedélers Parochie Noord bijeen

Door pater Jan Verboogen SDS

Samenkomst
Buitengewone communiebedélers: zo worden 
ze aangeduid, onze mensen die jaar in jaar uit, 
klaarstaan om bij de kerkdiensten de communie 
uit te reiken, te bedélen aan allen die deel 
willen nemen aan de Maaltijd van de Heer. Nu 
is de benaming ‘buitengewoon’ wel een beetje 
misleidend, want in feite bedoelen de kerkelijke 
documenten daarmee aan te duiden, dat de 
‘gewone communiebedélers’ eigenlijk de gewijde 
ambtsdragers zijn, op wie de taak rust van het 
uitreiken van de communie. Alleen wanneer er te 
weinig gewijde bedienaren aanwezig zijn, ofwel 
bij ziekte of ouderdom, zouden er ‘buitengewone 
communieuitdelers’ in actie moeten komen.
Eerlijk gezegd wel een beetje rare situatie. Hier 
wordt nog maar eens het onderscheid tussen 
theorie en praktijk zichtbaar. Bij ‘buitengewoon’ 
houden wij het dus liever op onze waardering voor 
de toegewijde diensten van onze medewerkers, 
die wij niet graag zouden missen. Ze doen het 
goed - buitengewoon - en dat mag ook wel eens 
een keertje uitdrukkelijk worden gezegd! En ze 
ontvangen bovendien een aanstelling door de 
bisschop.
Op vrijdag 1 december 2017 waren de 
communiebedélers van Paramaribo-Noord 
samengekomen om te reflecteren over hun dienst. 
Aanleiding daartoe was de recente aanschaffing 
van een vijftal hostieschalen. De bedevaart 
naar Aparecida (Brazilië) dit najaar vormde een 
geschikte gelegenheid voor de aankoop van nieuw 
liturgisch vaatwerk.

Communie uit het tabernakel of vanaf het 
altaar? 
In 1964 reeds raadde het Tweede Vaticaanse 
Concilie in zijn document over de liturgie (§ 
55) aan, dat de communie van de gelovigen zou 
moeten uitgaan van het altaar, zeg maar van 
de  voorganger die de dienst voorgaat in naam 
van Jezus Christus. Het is niet liturgisch om de 
communie enkel uit het tabernakel te nemen. “De 
zogenaamde Heilige Reserve dient allereerst voor 

de communie van de zieken en voor de verering 
van de eucharistische aanwezigheid’, zo schrijft 
de Leuvense professor Jozef Lamberts in zijn 
‘Hoogtepunt en bron - inleiding tot de liturgie’. 
Wat zich in het tabernakel bevindt, zou enkel 
bij een onvoldoende inschatting van het aantal 
communicanten aangesproken mogen worden. 
Bovendien verdient het aanbeveling, niet al te 
veel communies in het tabernakel te bewaren. 
Het gevaar van bederf is immers niet denkbeeldig 
gezien de temperaturen in ons land.

Symboliek
In elke eucharistieviering vinden we altijd 
Jezus’ drievoudige handeling terug: ‘Hij nam het 
brood, Hij brak het en verdeelde het, terwijl Hij 
zei: …’. Eucharistie vieren is geen toneelstuk, 
waarbij we naspelen wat ooit in de zaal van het 
Laatste Avondmaal gebeurde. ‘Jezus nam het 
brood’, dat gebeurt in het eucharistisch gebed 
bij de instellingswoorden door de priester. De 
broodbreking tijdens het Agnus Dei (Lam Gods) 
maakt het mogelijk om enkele ogenblikken later 
de communie te ontvangen, wanneer het brood, 
tot Lichaam van Christus geworden, wordt 
verdeeld onder de aanwezigen. Zo wordt met deze 
drievoudige handeling tot uitdrukking gebracht, 
hoe wij allen samen het ene kerkelijk Lichaam van 
Christus op aarde vormen.

Van ciborie tot hostieschaal
Parochie Noord beschikt over grote cibories, 
prachtexemplaren soms van historische waarde. 

Liturgische voorwerpen die nog dienst deden in 
lang vervlogen tijden met heel andere liturgische 
opvattingen. Toen de communie bijv. werd 
uitgereikt buiten de dienst, wat te maken had met 
de strenge nuchterheidsvoorschriften.
Op 1 december werd het nieuwe vaatwerk 
voorgesteld en op zijn hanteerbaarheid getoetst. 
Afgesproken werd om na de communiebedéling 
de overgebleven communies in één grote ciborie 
te doen en die dan te bewaren in het tabernakel. 
Zo kwamen er vanuit de vergadering nog heel wat 
andere bruikbare tips. De bedoeling van de avond 
was niet om nieuwe voorschriften te scheppen, 
maar om tot een beter verstaan te komen van wat 
de ontmoeting met de Heer in de eucharistie voor 
ons kan betekenen. De grote kerkvader Augustinus 
(354-430) wist in zijn tijd al: ‘Kom dan eten en 
drinken om te worden wat we ten diepste zijn: het 
Lichaam van Christus’.

Kinderdag St. Jozefparochie Copieweg

Door Gwendolyn Moestro

Programma
Op zaterdag 2 december jl. heeft de St. Jozefparochie 
een kinderdag georganiseerd. Om half zeven ‘s 
morgens kwamen de jongeren, de vrijwilligers voor 
de keuken en anderen om alles gereed te hebben 
voordat de kinderen kwamen. De dag begon met 
gebed, lofprijzing en daarna gezamenlijk ontbijt. 
Twee uren later vond de registratie van de kinderen 
plaats. De kinderen werden in groepen verdeeld. Er 
hebben uiteindelijk 41 kinderen meegedaan aan deze 
kinderdag. De kinderen varieerden in de leeftijd 4 
tot en met 13jaar. Om 10 uur startte de brandweer 
van Post Onverdacht met een voorlichtingssessie en 
daarna mochten de kinderen de brandweerwagen 
van binnen en buiten bekijken. De kinderen werden 
helemaal enthousiast toen er een demonstratie 
werd gegeven met de waterslang. Enkelen gingen 
spontaan in en onder de waterstraal staan. Na een 
gezamenlijke foto met de brandweer was het tijd 
voor de volgende activiteit op het programma: sport 
en spel. Tijdens de sportactiviteiten moesten de 

kinderen tegen elkaar uitkomen. Een groep jongeren 
van de kerk die als groepsleiders waren aangesteld 
hebben de spelletjes samen voorbereid. De spelletjes 
waren onder andere, fles vullen, touwtrekken en 
zakspringen. Verder was er ook een “liturgisch spel” 
bedacht: foto’s van liturgische voorwerpen en andere 
objecten van de kerk werden opgehangen aan bomen. 
De kinderen moesten dan bij elke foto de juiste 
benaming opschrijven en konden hiermee punten 

vergaren. Zo werd ook hun kennis over liturgische 
voorwerpen en objecten vergroot. Na sport en spel 
mochten de kinderen per groep hun energie kwijt op 
het springkussen. Om 1 uur in de middag hadden wij 
een gezamenlijke lunch en daarna de bekendmaking 
van de groep die de meeste punten had vergaard.

Plan
In september besloot de parochieraad om een 
kinderdag te houden voor de kinderen die verbonden 
zijn aan de St. Jozef parochie. Natasha Samijo, 
parochiaan, die vanwege haar werk veel ervaring 
heeft met het organiseren van evenementen voor 
kinderen, werd gevraagd om de kinderdag te 
coördineren. Tijdens de parochieraadsvergadering 
in oktober presenteerde Natasha haar plan en 
de daarbij behorende begroting. Het plan en 
de begroting werden daarna gedeeld met de 
parochianen bij de volgende dienst en via de 
“parochie-app”. Er kwamen toezeggingen binnen 
van verschillende parochianen die het op zich 
namen om voor drank, ontbijt, lunch, snacks en 
snoepzakjes te zorgen. Van de Blauwe Zusters en 
andere parochianen kreeg de organisatie speelgoed 
voor de kinderen. Enkele parochianen hadden ook 
aangeboden kinderen op te halen die ver wonen en 
waarvan het moeilijk was voor de ouders om voor 
vervoer te zorgen. Bovendien mochten wij gratis 
gebruik maken van de faciliteiten van “Soccer 
Court” aan de Palissadeweg, een sportveld met 
kunstgrasmat van de familie Sokromo. Het sportveld 
grenst aan een stuk terrein met een ramboetan 
aanplant die toebehoort aan een andere parochiaan. 
Van deze parochiaan kregen wij toestemming om 
gebruik te maken van deze schaduwrijke plek op zo 
een zonnige dag.

Tevreden en dankbaar
Sommige parochianen hebben een financiële bijdrage 
geleverd en daarmee konden de kosten gedekt 
worden voor het springkussen, de presentjes, het 
verpakkingsmateriaal en andere benodigheden. Wij 
mogen als parochiegemeenschap van Copieweg erg 
trots zijn. De kas waarmee gestart werd, was nul 
Surinaamse dollars. Aan het eind was de kinderdag 
volledig gefinancierd door parochianen.
De organisatie en de groepsleiders waren heel 
creatief, flexibel en speelden goed in op onverwachte 
wijzigingen in het programma. De kinderen waren 
sportief en enthousiast. Ze hebben zich geamuseerd. 
Met blijde gezichten en heel tevreden zijn zij 
huiswaarts teruggegaan. De organisatie concludeert 
een welgeslaagde dag en dankt God daarvoor.
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Door pater Martin Noordermeer OMI

Dogma
Op 8 december vieren wij in de Rooms Katholieke 
kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van 
de H. Maagd Maria. Dat is een dogma in de Rooms 
Katholieke Kerk wat inhoudt dat alle gelovigen 
moeten aanvaarden dat Maria, op het moment van 
de Ontvangenis in de schoot van Haar Moeder, 
de H. Anna, is gevrijwaard van alle zonden en 
gevolgen van de erfzonde.
Een dogma in de Rooms Katholieke kerk is een 
vastomlijnd geloofsgegeven dat door God is 
geopenbaard en daardoor aanvaard moet worden 
door alle gelovigen. Hieraan kan men niets meer 
veranderen. Reeds in 431, op het Concilie van 
Ephese werd Maria uitgeroepen tot “THEOTOKOS”. 
Dit is grieks en letterlijk vertaald: “ZIJ DIE GOD 
HEEFT GEBAARD”.
Toen waren er al feesten om de geboorte van 
Maria te vieren. Op 8 september + 468 werd er 
in Jeruzalem een kerk ingewijd ter ere van de H. 
Joachim en Anna, de ouders van Maria en daarom 
werd de verjaardag van Maria op die datum 
gevierd, waarbij zij opgemerkt dat alleen van 
Maria en Johannes de Doper de geboortedag als 
kerkelijke feestdag wordt gevierd. Van alle andere 
heiligen wordt de sterfdag als feestdag gevierd. Zo 
is bv. de sterfdag van Pater Donders op 14 januari 
1787 te Batavia, ook zijn kerkelijke feestdag 
geworden.

Tegenstand
Het dogma van Maria’s ONBEVLEKTE 
ONTVANGENIS, werd door Pius IX in 1854 
afgekondigd en het was dus ook niet moeilijk om 
een feestdag te vinden, nl. precies 9 maanden voor 
haar geboorte en dat werd 8 december. Volgens de 
gewone menselijke regels wordt een mens geboren 
9 maanden na het moment van de Ontvangenis.
Zo is er ook een duidelijk verband tussen de vraag 
van de Engel Gabriël aan Maria of zij de Moeder 
van de Verlosser wilde worden. Maria antwoordde: 
“Zie de Dienstmaagd des Heren. Mij geschiede 
naar Zijn Woord.” In Bijbelse termen was dit een 
instemming met Gods heilsplan. Dat was 25 maart, 
de Aankondiging van de Heer, en de Ontvangenis 
van Jezus in de schoot van Maria en 9 maanden 
later de Geboorte van Jezus, 25 december.
Pius IX ondervond nog veel tegenstand bij heel wat 
Bisschoppen. Men vond de tijd nog niet rijp. Vooral 
vanwege de gevolgen van de Franse Revolutie 
met zijn enorme anti-clericalisme, wilden de 
Bisschoppen nog wachten met de afkondiging.
Een van de grote voorstanders van alle 
aanwezige Bisschoppen was Eugène de Mazenod 
O.M.I., Bisschop van Marseille en stichter van 
de Congregatie van de Paters Oblaten van de 
ONBEVLEKTE Maagd Maria. Met alle trots mogen 
wij vermelden dat zijn naam staat vermeld bij de 
ingang van de Sint Pieter achter de naam van Pius 
IX en mocht hij de eerste troon-diaken zijn bij de 
plechtige afkondiging van het dogma op die 8e 
december 1854.
Wanneer in 1858, vier jaar later, Maria verschijnt 
aan een eenvoudig meisje in Lourdes, Bernadette 
Soubirous geheten, en wanneer Bernadette naar 
Haar naam vraagt, dan zal Maria antwoorden: ”IK 
BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS”. Dat was bij 
de 11e verschijning op 25 maart 1858.

Kado van God, kado van de mensen aan God
Dit dogma leert ons dat de Moeder Gods nooit 
deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar 
ontvangenis in de schoot van Haar Moeder, de H. 
Anna, was Maria “vol-van-genade”, geheel heilig. 
Door Gods genade is de Maagd Maria Haar leven 

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

lang vrij van persoonlijke zonde gebleven.
Reeds op het Concilie van Trente (1546) werd 
de leer van de erfzonde bevestigd, maar de 
concilievaders waren toen erg verdeeld en konden 
het niet eens worden over een gezamenlijke 
formulering van het Onbevlekt Ontvangen zijn van 
de Moeder van God. Pas drie eeuwen later heeft 
Paus IX een eensgezinde uitspraak kunnen vinden 
onder het wereld episcopaat. Hierbij zij natuurlijk 
ook nog vermeld dat de communicatie in die tijd 
een beetje langzamer ging dan heden ten dage.
In de Grote Katechismus “La foi de l’Eglise” lezen 
we het volgende: “Om Moeder van de Verlosser te 
worden werd Maria door God begiftigd met gaven 
die pasten bij zo een grote uitverkoren roeping. 
De engel Gabriël begroet Haar bij de ontmoeting 
als “vol-van-genade”. Immers om de vrijwillige 
instemming van Haar geloof te kunnen geven bij de 
aankondiging van Haar roeping moest Zij geheel 
gedragen worden door Gods genade. Deze luister 
van een uitzonderlijke Heiligheid waarmee Zij 
vanaf het eerste ogenblik van Haar ontvangenis 
gesierd is, verkrijgt Zij geheel van Christus: Zij is 
met het oog op de verdiensten van haar Zoon Jezus 
op een meer verheven wijze verlost. Hij heeft Maria 
in Christus uitverkoren voor de grondlegging van 
de wereld, om Heilig en Vlekkeloos te zijn voor Zijn 
aangezicht.
Het brevier geeft een mooie, duidelijke inleiding 
op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria: “(Blz. 1506) Negen maanden voor het feest 
van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het 
Hoogfeest van Haar Onbevlekte Ontvangenis, 
waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd 
was om de Moeder te worden van Jezus, Messias, 
Gods Zoon, vanaf Haar eerste levensbegin door 
Gods Genade hierop werd voorbereid. Boven 
alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke 
plaats in Gods Heilsplan in te nemen, was Zij door 
de Vader vervuld met geestelijke zegeningen 
in Christus: Zij moest heilig en vlekkeloos zijn 
voor Gods aangezicht. In Haar is bij voorbaat de 
erfzonde weggenomen die sinds de eerste zonde 
op de mensen rustte: Omwille van Haar Zoon, 
de overwinnaar van zonde en dood, was Zij geen 
ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de 
Moeder van Jezus het beeld van de Kerk, waarvoor 
de Heer zich heeft overgeleverd om Haar tot zich te 
voeren ‘als een schone bruid, zonder vlek of rimpel 
of fout, heilig en onbesmet’.” (Inleiding Brevier)
Zo mogen we op dit hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria roepen: “Maria is een kado 
van God aan de mensen en tegelijkertijd een kado 
van de mensen aan God.”

Samen bidden om 
roepingen

Door Nishita Baldewsingh – lid misdienaarsleiding Parochie 
Noord

In de week van 25 november tot 2 december jl. was 
de Christusicoon bij de leiding van de misdienaars 
van parochie Noord. Elk lid van de leiding zou de 
icoon voor een of twee dagen mee naar huis nemen 
en bidden voor roepingen tot het priesterschap 
en religieus leven. De leiding is ook voor een dag 
samengekomen om gezamenlijk te bidden met de 
icoon.
De eerste twee dagen was de icoon bij mij thuis en 
samen met mijn zusje heb ik er bij gebeden. Dit was 
een prettige ervaring, maar het heeft mij bovenal 
geestelijk diep getroffen. Dikwijls vervallen we 
in de gewoonte om plichtsgetrouw even snel een 
morgen- of avondgebed op te zeggen. Maar het 
bidden met de icoon heeft me laten beseffen dat 
bidden betekent tijd vrijmaken en zich distantiëren 
van alle aardse zaken om alles wat je bezighoudt 
voor te leggen aan God. Ook heb ik ingezien dat het 
veel leuker is om samen te bidden met mensen die 
mét jou geloven in God. Dit heb ik vooral ervaren 
toen ik samen in gebed was met mijn zusje en de 
overige leden van de leiding.
Ook zijn wij jongeren geneigd om vaker te bidden 
om de roeping van anderen. Wij vergeten dat wij 
ook voor onze eigen roeping kunnen bidden, ook al 
zijn wij misschien een beetje bang om dat te doen. 
Ook ik aarzel heel vaak om te bidden voor mijn 
roeping, omdat ik andere plannen en dromen heb. 
Ik weet niet of ik mijn roeping zal krijgen en wat 
mijn antwoord daarop zal zijn, maar na het gebed 
bij de icoon heb ik minder angst om ook te bidden 
voor mijn roeping tot het religieuze leven.
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liturgie & leven

Tweede zondag van de Advent jaar (B)

Eerste lezing: Jesaja 40, 1 – 5.9 – 11
Troost, troost toch mijn stad, - zegt uw God -; 
spreek Jeruzalem moed in; roep haar toe dat 
haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid 
vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden 
dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: 
‘Baan de Heer een weg in de steppe; effen voor 
onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal 
moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden; 
alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s 
een valei worden. En verschijnen zal de glorie 
des heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn. 
De mond des Heren heeft het gezegd!’ Beklim 
de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef 
krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. 
Verkondig het luide, ken geen vrees; roep tot 
de steden van Juda: ‘Uw God is op komst! Zie, 
God, de Heer, komt met Kracht. Zijn arm voert 
de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee; 
zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder 

zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze 
samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn 
boezem, de schapen met zachte hand geleiden.

Tweede lezing: II Petrus 3, 8 – 14
Eén ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is één 
dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag. 
De Heer talmt niet met zijn belofte zoals sommigen 
menen, maar Hij heeft geduld met u daar Hij wil 
dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren 
gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en 
de elementen zullen door vuur worden verteerd; 
en de aarde en de daden op aarde verricht zullen 
zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo 
vergaat, hoe moet gij dat uitmunten door een heilig 
leven en innige vroomheid, de komst verwachtend 
en verhaastend van de dag Gods, waardoor 
de hemelen in vlammen zullen opgaan en de 
elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed.

Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 

zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij 
u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te 
verschijnen, in vrede met God.

Evangelielezing: Marcus 1, 1 – 8
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, 
de zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de 
profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit 
die voor u de weg zal banen; een stem van iemand 
roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, 
maakt zijn paden recht. Zo trad Johannes op in 
de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel 
van bekering tot vergiffenis van de zonden. 
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van 
Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich 
door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl 
zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed 
in kameelhaar met een leren gordel om zijn 
lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij 
predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik 
ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn 
sandalen los te maken. Ik heb u  gedoopt met water 
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest’.

Alle lezingen van vandaag ademen verwachting, 
hetgeen voor de hand ligt in de advent. Toch blijkt 
dat waarop precies gewacht wordt, behoorlijk te 
verschillen. Er zijn eigenlijk maar drie constanten: 
God speelt een beslissende rol. Daarnaast gaat het in 
alle toekomstbeelden om herstel van humaniteit. De
laatste constante is de hoop zelf.

Zorgzaam leidt Hij de ooien
Het gedicht in Jesaja 40 is het begin van het 
boek Deutero-Jesaja (hoofdstukken 40-55), een 
dichterlijke beschrijving van de terugkeer uit de 
Babylonische ballingschap. Dit verhaal is echter 
pas veel later, mogelijk eeuwen na de feitelijke 
terugkeer, geschreven. Het gaat dan ook niet zozeer 
om een historisch verslag, maar om een oproep 
aan de lezer. Babel, de woestijn, Jeruzalem: het 
zijn beelden voor een situatie van vervreemd, 
weggeraakt zijn bij waar het in het geloof om 
gaat. ‘Sta op en begin opnieuw,’ roept de tekst. Dat 
klinkt al in deze eerste verzen. De ballingschap is 
voorbij. Leg een weg aan door de woestijn, een weg 
waarover de Heer naar ‘Babel’ kan komen, maar 
ook de weg waarop wij Hem kunnen volgen, terug 
naar ‘Jeruzalem’. Dat volgen van de Heer is in feite 
de weg, de weg van de geboden. Dit blijkt ook uit 
40,11: de Heer heeft de lammeren en ooien bij zich, 
die Hij verzorgt en beschermt. Dat wekt associaties 
met de wezen en weduwen, in de Thora hét symbool 
voor kwetsbare en gemarginaliseerde mensen. In 
alle beeldspraak is in elk geval glashelder: zorg voor 
kwetsbaren hoort wezenlijk bij de terugkeer naar 
Jeruzalem.

Trouw en waarheid omhelzen elkaar
De historische achtergrond van Psalm 85 is onzeker. 
Het zou de Babylonische ballingschap kunnen zijn, 
maar ook iets anders. Er is iets vreselijks gebeurd, 
zoveel is wel duidelijk, iets wat het volk in zijn 
voortbestaan raakt. En ook de oorzaak is volgens 
de psalmist helder: Gods afschuw en toorn (vers 6) 
over de dwaasheid (vers 9) van zijn volk. Gezien de 
verzen 11-12 zal die ‘dwaasheid’ wel gaan om sociale 
misstanden en onrecht. Nu rest er niets anders dan 
God te herinneren aan zijn vroegere daden van 
genade, Hem om genade te smeken en te wachten. 
Toch is de psalm daar heel hoopvol over. Vanaf vers 
7 is de toon er een van hoop en verwachting: hoop 

op de trouw van God, verwachting van zijn hulp, 
en een nieuw begin, een begin waarin trouw en 
waarheid, recht en vrede weer bloeien (vers 11-12).

Waar gerechtigheid woont
Jesaja 40 en Psalm 85 zijn wel wat verwant, maar 
de lezing uit de tweede Petrusbrief lijkt uit een 
compleet andere wereld te komen. Het gaat er over 
de ondergang van de hemel en de aarde, die heel 
concreet wordt voorgesteld: niet meer door water, 
zoals bij de zondvloed, maar door vuur. De schrijver 
vraagt zich af: waarom is het nog niet zo ver? De 
eerste gemeente, Jezus zelf waarschijnlijk ook,  
verwachtte inderdaad dat het einde heel snel zou 
aanbreken. Maar op het moment dat deze
Petrusbrief geschreven wordt, ligt het leven van 
Jezus al minstens vijftig jaar in het verleden. De 
eerste generatie gelovigen begint te overlijden. Hoe 
kan dat? De schrijver roept op tot geduld: voor God 
zijn duizend jaar als één dag. Maar blijf alert, blijf 
heilig en vroom, want de dag van de Heer komt als 
een dief, het kan ieder moment zover zijn. Vuur en 
verwoesting klinken angstaanjagend. Toch ziet
de schrijver juist alle reden tot hoop en 
hooggespannen verwachting: ‘Maar wij vertrouwen 
op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ 
(2 Petrus 3,13). De voorstellingen in de Petrusbrief 
zijn volstrekt verschillend van die in Jesaja 40 en 
Psalm 85. De drie schriftgedeelten zijn het echter 
roerend eens in het besef dat God de bron is van de 
verwachting, en dat het nieuwe waarop gewacht 

wordt, met gerechtigheid te maken heeft.

Een stem in de woestijn
In de evangelielezing wordt de verwachting 
helemaal verwarrend, zeker als we daarbij ook 
nog bedenken dat we haar lezen in de advent. 
Advent is het wachten op kerst, de geboorte van 
Jezus. Maar op het moment dat Johannes de Doper 
aantreedt, is Jezus al lang en breed volwassen. De 
advent wacht op een pasgeboren kind, Johannes 
kondigt een volwassen Messias aan. Toch ziet de 
traditie kennelijk geen probleem in het combineren 
van de twee. Ook het citaat in Marcus 1,2-3 is 
wat verwarrend. Hier wordt duidelijk Jesaja 40 
geciteerd, maar met een subtiele wijziging. Bij Jesaja 
is de weg van de Heer in de woestijn, bij Marcus 
is het de stem. In de Hebreeuwse grondtekst is 
dit verschil alleen een kwestie van interpunctie. 
Toch wordt het zo wel een heel andere tekst: De 
‘roepende in de woestijn’ slaat rechtstreeks op 
Johannes de Doper, niet langer op de weg van 
Babel naar Jeruzalem. Bovendien: ‘de Heer’ is bij 
Jesaja uiteraard God, maar bij Marcus verwijst 
deze titel naar Jezus. De verwachting bij Marcus is 
dus, ondanks de vrijwel gelijkluidende woorden, 
een heel andere dan die bij Jesaja. Toch zet Marcus 
Johannes nadrukkelijk in de profetische traditie. 
Zijn kameelharen mantel, zijn werken bij de Jordaan 
en zijn oproep tot omkeer zijn daarinheel helder. 
En in de meer uitgewerkte versies van dit verhaal 
bij andere evangelisten (Matteüs 3,1-12 en Lucas 
3,1-20) komen ook machtsmisbruik en oneerlijk 
verdeelde rijkdom aan de orde. Johannes verwacht 
Jezus de Heer, maar net als in de overige lezingen 
heeft deze verwachting alles te maken met hoe 
mensen met elkaar omgaan.

De hoop zelf
Zo zien we drie (en zelfs vier, als we de kerkelijke 
advent meerekenen) heel verschillende  
verwachtingen. Toch hebben ze wel raakpunten, 
en het voornaamste dat ze delen is de hoop zelf. 
Bijbels geloof, in welke tijd of vorm dan ook, is altijd 
gericht op de toekomst: een toekomst van vrede, 
trouw, waarheid en gerechtigheid. Een toekomst, 
zeggen we er vandaag op de dag van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de mens, bij, waarin 
de rechten van de mens weer mogen bloeien.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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stapjes in zijn richting. Dooradem ons, Heer, met uw 
geest van raad en sterkte en maak ons vurig in onze 
beslissingen ten gunste van uw rijk.

Dagtekst
Mt 11, 3: Bent U het die komen zou, of hebben we een 
ander te verwachten?

Overweging: Verwachtingsvol uitzien
Geduldig wachten op God is een blij soort verwachting. 
Als we niet meer verwachten, raken we verstrikt in 
het heden. Als we verwachtingsvol leven, staan we 
open voor de vreugde die ons kan overkomen. In de 
evangelies zegt Jezus heel vaak dat we onze ogen 
open moeten houden en waakzaam moeten blijven. 
En Paulus zegt: ‘U weet dat het uur om uit de slaap te 
ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding 
dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De 
nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons 
dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons 
toerusten met de wapens van het licht.’ (Rom 13,11-
12). Verwachtingsvol uitzien naar Gods komst houdt 
ons vitaal en bij de tijd. Uitzien nar de vervulling van 
Gods beloften houdt in dat we vol aandacht zijn voor 
de weg die we hier en nu volgen.

Advent
Uw Licht breekt door in mensen waar gedeeld wordt 
van de overvloed die we hebben. Waar in het delen 
minder juist méér blijkt te zijn. Uw Licht breekt door 
in mensen waar samen gegeten wordt en de ander 
niet vergeten. Waar in het samen eten, u aan tafel 
komt. Uw Licht breekt door in mensen waar een kleine 
landbouwer kan leven van een klein stukje land. Waar 
niet alleen zijn familie gevoed wordt maar ook zijn 
kinderen naar school gaan. Waar geleefd wordt zoals 
u het bedoeld heeft. Zo breekt uw Licht door in ons 
mensen.

Dagtekst
Lc 1, 38: Maria zei: ‘Ik ben de dienares van de Heer; 
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.

Overweging: Anderen laten delen en onze 
godservaring
Een moment van vervulling, waarin God zo echt 
en tastbaar nabij is dat we nauwelijks kunnen 
geloven dat niet iedereen dat óók ziet – zo’n moment 
mogen we meemaken om ons gebedsleven en onze 
dienstbaarheid aan anderen te verdiepen en te 
versterken. Als we God in een moment van volheid 
hebben ervaren, blijven we levenslang uitzien naar 
hereniging met God en willen we anderen vertellen 
over de God die we ontmoet hebben. Jaren na Jezus’ 
dood zegt Petrus dat zijn ervaring op de berg Thabor 
aan de oorsprong staat van wat hij nu getuigt: ‘Toen 
wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus 
Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op 
vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als 
ooggetuigen van zijn glorie ... toen wij met Hem op 
de heilige berg verbleven.’ (2 Pe 1,16-18). Als wij God 
mogen zien op bijzondere momenten van ons leven, 
dan is dat ook bedoeld om anderen daarin te laten 
delen.

Advent
Lieve God, In vertrouwen wacht ik de toekomst, 
kome wat komt. U kent mijn hart, mijn ziel, mijn 
onzekerheid, en tegelijk ook mijn standvastigheid, 
mijn diepe wens om door te gaan op de ingeslagen 
weg. Als U met mij gaat, bij mij blijft, dan durf ik 
voortgaan. In vertrouwen wacht ik de toekomst, kome 
wat komt! Amen.

Zal in deze zorg God niet opnieuw worden geboren?
Heer, ik wil graag attent blijven, met een wakkere 
geest in het leven staan, mij laten raken, niet zomaar 
voorbijgaan aan alles.

Dagtekst
Mt 6, 28: En wat maak je je bezorgd over je kleren? 
Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze 
werken niet, ze spinnen niet.

Overweging: Een lange weg
Christenen verzanden soms in de overtuiging dat 
geloven de allerintiemste en allerindividueelste 
emotie is van het menselijke hart, ernstig en 
belangrijk, maar een privézaak. Daarom denk je in 
geloofszaken geen raad meer nodig te hebben: je 
maakt zelf wel uit waar je naartoe gaat. Maar geloven 
is geen ideologie, het is ook niet de allerintiemste 
expressie van mijn gevoelens. Geloven is gaan staan 
in een relatie, vrijwillig, een relatie tot God, van wie 
ik aanvaard dat hij eerst heeft gesproken voordat ik 
hem had gezien. Een relatie tegenover andere mensen, 
want geloven doe je met velen, nooit alleen: je vormt 
dus wat wij noemen ‘kerk’. Om tot geloof te komen 
moet je een lange weg afleggen. Geloven is niet meer 
zomaar gegeven. Geloof vraagt groei en tijd. We 
moeten ons bevrijden van de kramp dat je het geloof 
meteen kunt doorhebben, helemaal en juist. Kan dat 
nog wel in deze tijd? Alleen bij uitzondering. Tot geloof 
komen vraagt een drievoudige oefening: geloof zuig je 
niet uit je duim, dus je hebt wat kennis nodig. En geloof 
is een zaak van het hart: het brengt je in een soort 
besef van kindschap en van afhankelijkheid van de 
Vader. Ten slotte is geloof ook beleving: het gaat over je 
hele menszijn.

Advent
Opgestane Christus, U blaast over ons allen uw heilige 
Geest als in een lichte bries en U zegt tot ons: Vrede 
met u. Als wij ons voor uw vrede openstellen en ons 
daarvan laten doordringen tot in de lagen van ons hart 
waar bitterheid en hardheid de boventoon voeren, dan 
bereiden wij er ons op voor dragers van verzoening 
te worden daar waar U ons plaatst. Maar U weet dat 
wij soms de weg niet meer weten. Kom ons dan helpen 
in stilte te wachten om te midden van de mensen het 
licht van de hoop te kunnen doen oplichten.

Dagtekst
Heb 13, 14: Want wij hebben hier geen blijvende stad, 
maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst.

Overweging: Teken van hoop
Wie in het wachten op God volhardt, zal rondom zich 
tekens van hoop zien. Hij zal bemoedigd worden door 
het vele goede, dat rondom hem aan het gebeuren is. 
Hij zal ervaren, dat sinds Kerstmis God bezig is iets 
nieuws te beginnen, omdat ook het Kerstkind een 
teken van hoop is, een teken van een definitief nieuwe 
toekomst. Wie denkt dat hij na Kerstmis niet meer 
hoeft te verwachten, zal bedrogen uitkomen. Wie het 
wachten niet opgeeft, houdt de spanning erin. Hij zal 
met alle kracht proberen de toekomst dichterbij te 
halen. Hij wordt zelf teken van hoop en dat is precies 
wat God wil.

Advent
Aangesteld tot wegbereiders van uw rijk wordt ons 
verlangen soms te sterk: Konden we het  maar zien, 
kwam het ons maar tegemoet. Maar wij zien het niet 
als we onze ogen niet openen voor het onrecht dat 
binnen uw rijk niet kan bestaan. Het komt ons niet 
tegemoet als we ons tevreden neerleggen bij kleine 

Dagtekst
Ps 27, 14: Wacht in vertrouwen op de Heer met een 
dapper, standvastig gemoed; wacht in vertrouwen op 
de Heer.

Overweging: Wees waakzaam
Wij die christenen zijn vanaf onze geboorte, lopen veel 
meer het risico in te slapen en in de diepe slaap van 
onze gewoontes te vallen dan anderen. Advent is de 
tijd om op te staan en te beseffen hoeveel schoonheid 
er schuilgaat in je geloof. We hebben Christus, de 
mooiste van de mensenkinderen. We hebben Maria, 
de kerk, al die broers en zussen over heel de wereld. 
Wie kan onze rijkdom beschrijven? Maar wij laten 
ons verdoven door de slaap van onze gewoontes. Het 
is tijd om wakker te worden, tijd om te stoppen ons 
te beklagen over alles wat slecht gaat om de grote 
goedheid van God om ons heen te zien. Onze grote 
bekoring is om niets nieuws meer te verwachten, om 
op automatische piloot te vliegen en onverschillig te 
blijven voor de toekomst: wat voor nieuws kan de 
toekomst nog brengen? Er is niets nieuws onder de 
zon! Maar een echte mens op weg staat altijd open 
voor het onverwachte en het onvoorziene. De Heer 
komt tot ons op elke dag van ons leven: hij is er in alle 
omstandigheden. Ga niet voorbij aan die duizenden 
momenten van genade dat hij bij je is. Wees dus 
waakzaam, zodat je hem telkens weer ziet!

Advent
God van mensen, verwachting en verlangen, omkeer 
en nieuwe begin, wees licht in mijn bestaan. U dank 
ik voor het licht dat er is, daglicht, iedere morgen 
opnieuw, voor de belofte dat het duister van de 
nacht een halt is toegeroepen. U dank ik, dat uw licht 
omstraalt, wie niet gezien wordt of naamloos is, wie 
geen stem heeft in onze geschiedenis, dat u hun God 
wilt zijn, onze stem en hoop, dat geen leven vergeefs 
is in uw ogen. U dank ik voor het verlangen in mensen 
waaruit leven ontstaat en omkeer, water dat stenen 
breekt: voor wie brood deelt en verwachting, voor 
wie geborgenheid biedt, een open huis, voor wie een 
opening zoekt in wat afgesloten lijkt.

Dagtekst
Da 12, 12: Gelukkig zijn degenen die volharden en 
dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken!

Overweging: Wij wachten op iemand
Een christen zou een mens van leven moeten zijn. 
Hij bekleedt zich met Christus, niet als een uiterlijke 
mantel, maar in een eenheid met een levend Iemand: 
hij volgt een Verlosser en Redder. Christus is niet 
zomaar een lamp om helder te zien; hij is de Bron van 
kracht die ons in beweging zet en vooruit doet gaan. 
De advent is dus vooral een tijd om je blik te fixeren, 
niet alleen op wat gaat komen, maar op degene die 
komt. Dat maakt onze verwachting zo specifiek: wij 
wachten op Iemand. Op een andere manier dan je 
iemand verwacht die op de bel drukt of een brief die 
de postbode bij je bezorgt. Kerstmis is veel mooier 
dan zomaar een brief van God aan ons. Met Kerstmis 
stuurt God ons zijn Zoon. Onze weg is niet zomaar een 
weg, het is de levende Christus zelf. En ons geluk is dit 
te beseffen en ervan te leven. Laten wij dus uitgaan om 
hem te ontmoeten.

Advent
“Kijk uit, wees waakzaam”, zegt God. Laat je hart niet 
verstenen. Laat je ogen niet verblinden. Kijk met je 
hart! Mensen die zorgzaam omgaan met elkaar, die 
wakker blijven en aandacht hebben voor wat niet 
opvalt. Is dat niet het Licht dat opgaat in ons midden? 

gebeden voor iedere dag
Maandag 11 december

Dinsdag 12 december

Zaterdag 16 december

Woensdag 13 december

Donderdag 14 december

Vrijdag 15 december
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geloofsverdieping

Beste broeders en zusters,
Ik begroet u allen die naar Rome zijn gekomen 
om deel te nemen aan dit congres. Ik verzeker u 
van mijn gebed tot de Heer om u te helpen een 
goede invulling te geven aan uw eigen roeping als 
toegewijde om het beroepspastoraat bij gezinnen 
en jonge mensen te intensiveren. Degenen die 
geroepen zijn om Christus te volgen in een 
godgewijd leven of in andere roepingen binnen het 
Volk van God, zullen hierdoor in staat zijn om deze 
oproep te ontvangen en er passend op te reageren.

Beroepsgericht pastoraat
Alle pastorale activiteiten van de Kerk zijn er op 
gericht  de gelovige te helpen de concrete manier 
te ontdekken om het levensplan waartoe God hem 
roept, te realiseren.
De roepingendienst moet worden gezien als de 
ziel van de evangelisatie en van het pastoraat van 
de Kerk. Trouw aan dit principe, aarzel ik niet 
om te bevestigen dat het Beroepspastoraat niet 
beperkt kan worden tot activiteiten die in zichzelf 
besloten zijn. Integendeel, het beroepsgericht 
Pastoraat moet in nauwe relatie staan met 
evangelisatie en onderwijs in het geloof, zodat het 
een ware reisroute is die leidt tot een persoonlijke 
ontmoeting met Christus en met de gewone 
pastorale, vooral met de pastoraal van het gezin. 
Hierdoor zullen de ouders zichzelf en hun kinderen 
bevrijden van  blokkades zoals egoïsme, van 
berekening of macht, wat heel vaak voorkomt in 
gezinnen.

Jeugd en roepingen
Het beroepsgericht pastoraat heeft zijn meest 
geschikte voedingsbodem in de pastorale jeugd. 
Jeugdpastoraal en Beroepspastoraal moeten 
hand in hand gaan.  Om dynamisch, effectief en 
echt vormend te zijn, moet de pastorale jeugd 
open staan voor het aspect van de roeping. Deze 
dimensie komt niet alleen aan het einde van het 
hele proces aan de orde, maar ook tijdens het  
proces van evangelisatie en van onderwijs in het 
geloof van adolescenten en jongeren.
Gebed vormt de eerste en onvervangbare dienst 
bij het beroepsgericht pastoraat en bij de roeping. 
De Heer zegt het duidelijk: "bid daarom de Heer 

BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS aan  het Internationaal Congres      
´Vocational Pastoral and Consecrated Life: Horizons and Hopeś

Van 1 tot 3 december 2017 werd in het Pontifical Athenaeum "Regina Apostolorum" het Internationale Congres `Beroepsgericht Pastoraal en Toegewijd Leven : 
horizonten en hoop´ gehouden. De Paus zond aan de participanten van dit congres de volgende boodschap.

Waltraud Herbstrith
Voor God vertoeven

Aan de hand van grote christelijke 
mystici Theresia van Avila, 
Johannes van het Kruis, Edith 
Stein die in de orde van de 
Karmel hebben geleefd een 
meditatietraditie opbouwen. 
Deze mystici hebben de 
noodzaak ingezien van een diep 
omvormende meditatie over Gods overstelpende 
aanwezigheid.
Antwerpen: Patmos, 1978; 92 blz. Prijs: Srd 5,=

Henri Nouwen
In de naam van Jezus

De katholieke priester Henri 
Nouwen en werkte onder 
geestelijk gehandicapte mens. 
In dit boek noteert hij zijn visie 
over het werken als priester met 
mensen met een geestelijke 
beperking. Welke ervaringen 
en inzichten priesters en 
pastores zouden aanspreken die in totaal andere 
omstandigheden leven dan Henri Nouwen zelf.
Tielt: Lannoo, 1989; 66 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).

Gewijzigde 
openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag: 
10.00-18.00u.

Donderdag: 
12.00-20.00u.

van de oogst om arbeiders in zijn oogst te zenden" 
(Mattheüs 9:38). Aangezien een roeping altijd een 
geschenk is van God, kunnen de roeping en het 
antwoord hierop alleen resoneren  in het gebed.
Bidden voor roepingen houdt in te bidden en te 
werken voor trouw in de eigen roeping. Ook dienen 
situaties te worden gecreëerd om de roepstem 
van de Heer te horen en om het Evangelie van 
roeping te verkondigen. Iemand die echt bidt 
voor roepingen werkt onvermoeibaar om een 
beroepscultuur te creëren.

Uitdagingen
Een eerste uitdaging is die van vertrouwen - 
vertrouwen in jongeren en vertrouwen in de Heer.  
Veel jonge mensen maken deel uit van de "selfie" 
generatie. Hier hebben diegenen van ons die 
toegewijd zijn een belangrijke rol: wakker blijven 
om jonge mensen wakker te maken, om gericht te 
zijn op de Heer en zich op Hem te concentreren. 
Vertrouwen hebben in de Heer, ervan overtuigd 
dat Hij verschillende roepingen blijft opwekken in 
het Volk van God voor de dienst aan het Koninkrijk. 
"Niets is onmogelijk voor God"(Lucas 1:37).
Een andere belangrijke uitdaging is helderheid. 
Het is noodzakelijk om een scherpe blik te hebben 
en tegelijkertijd een blik van geloof op de wereld, 
in het bijzonder op de wereld van jonge mensen. 
Het is essentieel om onze maatschappij grondig te 
kennen en ook de huidige generatie jonge mensen, 
zodat zij met de geschikte middelen in staat 
worden gesteld om het "evangelie van roeping" te 
verkondigen.
Een laatste uitdaging is overtuiging.  "Kom en volg 
mij" (Johannes1:39).  De jonge mens van vandaag 
heeft evangelische durf nodig, de overtuiging dat 
het navolgen van Christus, ook in het godgewijde 
leven, de moeite waard is, iets moois is dat 
betekenis kan geven aan een heel leven. Alleen zo 
zal de Vocational Pastoral, het Beroepspastoraat,  
de vertolking zijn van wat betekenis geeft aan 
iemands leven.

Ware pastorale bekering
Beste deelnemers aan dit congres: twee dingen 
zijn duidelijk in het thema van pastorale roeping 
en gewijd leven. Het eerste is dat er geen magische 

antwoorden zijn. Het tweede is dat het toegewijde 
leven, net als de rest van de hele kerk, wordt 
gevraagd om een  ware "pastorale bekering", niet 
alleen van taal, maar ook van levensstijl. Zo kan 
men verbinding maken met jongeren en hen een 
weg van geloof en een beroepsvoorstel aanbieden.
Laat niemand u beroven van de vreugde om Jezus 
Christus te volgen en van de moed om Hem aan 
anderen voor te stellen als de Weg, de Waarheid en 
het Leven (Johannes14: 6).Laten we onze angsten 
doorbreken!  Nu  is het moment voor jonge mensen 
om te dromen en oude mannen om te profeteren 
(Joël2:28).  Laten we nu opstaan! Laten we "aan het 
werk gaan" (Ezra 10:4). Jongeren wachten op ons. 
Het is de tijd om in beweging te komen!

FRANCISCUS

(Bron: Zenith-mk)



KATERN B – Pagina 4 OMHOOG zondag 10 december 2017

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

brengen naar Juda. Maar daarvoor moet het volk 
Israël en wij zelf ook voorbereidingen treffen. Die  
voorbereidingen bestaan uit inkeer, berouw en 
door recht te maken wat krom was. Want dan kan 
de Heer ontvangen worden.

Uit: Filippus Dagboek

Terug naar de kern
Het zal je maar gezegd worden: ‘Als je zo door 
gaat raak je alles kwijt. ‘ Zelfs de plaats waar je 
bezig bent met geloof en zingeving. De profeet 
spreekt tegen de rijken van het land. Zij hebben 
zich verrijkt ten koste van anderen. Ze voelen 
zich superieur en onaantastbaar. Ze hebben alles. 
Maar God doorziet hen. Hun huizen als paleizen 
en hun tempels van ivoor en kostbaar goud zijn 
een dekmantel voor pure leegte. De tempel is 
voor hen geen kerk, geen plaats van geloof en 
zingeving. Het is een plaats om te pronken, om 
te netwerken. Dat heeft niets met God te maken. 
Amos wil dat deze mensen door hun rijkdom heen 
kijken. Je vraagt je soms af of dat nog lukt, als je 
zo veel hebt. Toch moet je terug naar de kern. Wat 
houd je over als alles wegvalt? Huizen zijn er niet 
om mee te pronken, maar om in te leven. Denk 
erover na!

Uit: Dag in Dag uit

Verlangen naar

De Advent zou een goede tijd zijn om onze 
verslavingen weer om te zetten in verlangens. 
Ieder van ons kent verslavingen, vormen van 
innerlijke afhankelijkheid. Er bestaan niet alleen 
maar de opvallende vormen van verslaafdheid, 
zoals alcoholisme, verslaving aan drugs, aan 
medicijn, aan werk, aan relaties of gokken. Zodra 
wij afhankelijk worden van een bepaald gedrag 
of een bepaalde zaak, vormt zich in ons een 
structuur van verslaafdheid. Wij kunnen niet 
meer buiten dat gedrag of die bepaalde zaak. De 
kunst zou erin bestaan, onze verslavingen scherp 
onder ogen te zien en het verlangen daarin te 
ontdekken, waardoor ons duidelijk wordt dat 
dit verlangen verder reikt dan het alledaagse en 
banale. Uiteindelijk gaat erin een verlangen schuil 
naar een thuis, naar geborgenheid, het verlangen 
naar het verloren paradijs.

Uit: Vergeet het beste niet

Stil zijn

Om het tempo van de dag te bepalen, moet je 
leren om stil te zijn en vroeg in de morgen na 
het wakker worden een moment te nemen om 
af  te stemmen, voordat je gedachten verwikkeld 
raken in alle evenementen van de dag. Je leven 
is als een nieuw canvas zonder vlekje erop. 
Laat die eerste streken bij het wakker worden 
heel helder en definitief zijn. Laat ze vol liefde 
zijn, vol inspiratie en vol verwachting van het 
allerbeste voor de nieuwe dag die voor je ligt. Je 
zult jezelf in  een heel stille, ontvankelijke staat 
bevinden. In die staat heb je de mogelijkheid om 
de activiteiten van je denken langs het hoogste en 
meest gewenste pad te leiden. Ga de nieuwe dag 
in, voorbereid op het allerbeste wat er gebeuren 
kan met alles wat je onderneemt. Zie het perfecte 
patroon zich stap voor stap voor de dag en voor 
jou ontplooien. Gisteren ligt achter je, een nieuwe 
en heerlijke dag ligt voor je en je bent in harmonie 
met het hele leven.

Uit: Open innerlijke deuren

‘Hoor, een stem roept’

De profeet spreekt enthousiast uit dat er een stem 
klinkt. Het is een stem die roept! Deze stem moet 
het volk niet missen, want er wordt bijzonder 
nieuws aangekondigd. Namelijk dat de Heer eraan 
komt. Het is dan ook de stem van een herout. 
Zoals in die tijd een herout voor de komst van 
een oosterse vorst uitging om de mensen op te 
roepen om de weg voor hem in orde te brengen, 
zo klinkt ook hier zo’n oproep. De Heer komt 
namelijk om Zijn volk van Babel weer terug te 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Berouw
Spijt over een misstap of zonde, gepaard gaande 
met een ernstig verlangen naar beterschap. Men 
onderscheidt volmaakt berouw (contritio) en 
onvolmaakt berouw (attritio).

Besloten tijd
De tijd waarin zonder dispensatie van de bisschop 
geen huwelijksinzegening mocht plaatsvinden, te 
weten de advent en de veertigdagentijd.

Biecht
Het sacrament van de katholieke kerk, waarbij 
na een berouwvolle belijdenis de zonden door 
de priester worden vergeven. De priester 
legt de boeteling een boetedoening op. Het 
nieuwe Romeinse ritueel van na het Tweede 
Vaticaans Concilie maakt de gemeenschappelijke 
biechtviering mogelijk, maar heft de verplichting 
tot privé-biecht niet op.

Biechtbrief
De bezitter van zo’n brief mocht een biechtvader 
kiezen, door wie hij zich eenmaal in het leven (en 
voorts in het uur van de dood) na rouwmoedige 
belijdenis kon laten absolveren van zonden, ook 
van zonden waarvan slechts een bisschop of de 
paus konden ontslaan. Het Concilie van Trente 
maakte een eind aan deze praktijk.

Biechteling
De ontvanger van het sacrament van de biecht.

Biechtpenningen
Gift in geld aan de biechtvader, vooral bij de 
paasbiecht.

Biechtvader
De persoon die de bedienaar is van het sacrament 
van de biecht.

Biechtgeheim
Benaming voor het overal en steeds te bewaren 
biechtgeheim door een biechtvader, zelfs als er 
doodsgevaar dreigt voor hem of voor anderen. 
Hierop bestaat geen enkele uitzondering, tenzij de 
biechteling uitdrukkelijk toestemming geeft.

Biechtspiegel
Lijst met veel voorkomende zonden, aan de 
hand van de Tien Geboden (Dekaloog) en van 
de Vijf Geboden van de Kerk, opgesteld voor de 
biechteling als een hulpmiddel om zijn geweten 
systematisch te kunnen onderzoeken. Soms zijn 
deze lijsten tweetalig. Zo hadden de zoeaven 
tijdens hun verblijf in Rome de beschikking 
over een Nederlandstalige en Italiaanstalige 
biechtspiegel.

Biechtstoel
Kerkmeubel voor het afnemen van de biecht. 
De stoel bestaat meestal uit drie delen: in het 
midden de zitplaats van de biechtvader en aan 
weerszijden een knielbank voor de biechteling, 
die door een wand met een rooster gescheiden is 
van de biechtvader. De biechtstoel werd in 1614 
ingevoerd. Tot aan die tijd knielde de biechteling 
voor of naast de biechtvader die op een stoel zat in 
de kerk.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED
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Katholieke gemeenschap België en advent

wereldkerk

De parochie van ‘Our Lady of Lourdes’ in 
Maraval, Trinidad & Tobago, stuurde deze 
mooie foto naar Catholic News TT. De parochie 
verwelkomde 14 nieuwe misdienaars op 14 
november. Deze misdienaars zijn erg toegewijd, 
hebben vier dagen in de week, drie maanden 
lang, hun lunchpauzes op school, opgegeven en 
gebruikt om de misdienaarstraining te volgen in 
de parochie. Moge God hun zegenen gedurende 
hun dienstbaarheid. Op de foto, parochiepriester 
pater Gerard Bernier (achterste rij, rechts) en de 
nieuwe misdienaars.

Bron: Catholic News TT

14 geroepen om te 
dienen in Maraval, 
T&T

‘Jonge Discipelen in Actie’
Een maand geleden, op 9 november, werd in 
het Bisschopshuis in Georgetown, Guyana, het 
startsein gegeven voor het ‘Youth on Mission’ 
programma. Het YOM is een initiatief om de 
missie en het missionair besef door te geven aan 
katholieke jongeren in de leeftijd van 18 – 25 jaar. 
Het programma zal zes maanden duren.
YOM bestaat al langer in Latijns Amerika en wordt 
gepromoot door de Pauselijke Missiewerken 
(PMW) als onderdeel van haar hoofdtaak overal 
ter wereld het besef van het belang van de missie 
te bevorderen bij een ieder. Het YOM is gericht 
op kinderen en jongeren. Met het thema ‘Jonge 
Discipelen in Actie’, zal het programma zich richten 
op het besef over missie met een hoogtepunt in 
missiebezoeken aan parochies.

Missiebezoeken
Volgens een verslag in Catholic Standard, het 
weekblad van het Bisdom Georgetown, is het doel 
“om geloofservaringen te bieden, een bewustzijn 
en verlangen voor een christelijk leven te 
ontsteken” en voor jongeren om missiebezoeken 
uit te voeren in de afgelegen gebieden. Men 
hoopt dat de geloofservaringen tijdens deze 
missiebezoeken, de harten van de jongeren zal 
openen, hun dienstbaarheid zal aanwakkeren, hun 
betrokkenheid zal verstevigen en het leven van de 
deelnemers en dat van hun leeftijdsgenoten die zij 
zullen bezoeken, zal veranderen.
Een kerngroep van jonge mensen van verschillende 

parochies hebben een ontmoeting gehad met 
bisschop Francis Alleyne van Georgetown, 
Rock Beharry, de lokale directeur van de 
PMW, Angie Sukhai, hoofd van Kathechese, en 
Roxanne Douglas, coördinator van het Diocesane 
Jeugdpastoraat. Deze groep personen zal elke 
zaterdag vergaderen in het Bisschopshuis en het 
programma uitwerken en uitvoeren.
Bisschop Alleyne dankte alle jonge mensen 
voor hun positieve reactie op het initiatief en 
zei te bidden dat de Heilige Geest zich steeds zal 
begeleiden.

Bron: Catholic News TT

Bisdom Georgetown geeft startsein ‘Youth on 
Mission’

‘Onuitputtelijke rijkdom’
De katholieke gemeenschap in België is 
adventstijd begonnen met een eerste Dag van het 
Woord. De dag is een initiatief van de Belgische 
bisschoppen. Die willen hiermee gehoor geven 
aan paus Francicus’ oproep aan alle katholieke 
geloofsgemeenschappen wereldwijd om een 
zondag in het jaar uit te kiezen die helemaal 
gewijd is aan het Woord van God. Deze oproep 
deed paus Franciscus eind november 2016, aan 
het slot van het Jaar van de Barmhartigheid, in zijn 
apostolische brief Misericordia et Misera.
“Het zou goed zijn wanneer de gemeenschap op 
een zondag doorheen het liturgisch jaar haar 
betrokkenheid voor de verspreiding, kennis en verdieping van de heilige Schrift vernieuwt: 

een zondag helemaal gewijd aan het Woord van 
God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die 
voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God 
en zijn volk”, aldus de paus in zijn brief.

‘Menswording van het Woord’
De Belgische bisschoppen nodigen alle katholieke 
kerkgemeenschappen in hun land op om op de 
eerste zondag van de advent “meer dan anders 
aandacht te besteden aan het Woord van God”, 
meldt de persdienst van de bisschoppen. Voor de 
viering van de eerste Dag van het Woord is door 
de Belgische bisschoppen gekozen voor de eerste 
zondag van de advent, “want dan begint voor de 
wereldkerk een nieuw jaar in de driejaarlijkse 
liturgische cyclus. En de advent mondt uit op 
Kerstmis, voor christenen wezenlijk de viering van 
de menswording van het Woord, Jezus Christus”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Katholieke priester 
vermoord op Filipijnen

Op de Filipijnen is maandagavond een katholieke 
priester en mensenrechtenactivist in zijn auto 
neergeschoten. De 72-jarige Marcelino ‘Tito’ Paez 
werd door onbekenden vermoord in de provincie 
Nueva Ecija op het eiland Luzon. De priester 
zat achter het stuur toen vanaf een naast hem 
rijdende motorfiets het vuur werd geopend. Paez 
overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn 
verwondingen. De daders ontkwamen.
De politie heeft de plicht bij voldoende bewijs de 
zaak op te lossen, verklaarde de woordvoerder 
van president Rodrigo Duterte. In de verklaring 
op de website van de staatsnieuwsdienst PNA 
waarschuwde hij ervoor de zaak niet overhaast 
als “politieke moord” te bestempelen. Dat is aan 
de autoriteiten om te bepalen. Bisschop Roberto 
Mallari van San José veroordeelde de moord. De 
priester zette zich als coördinator voor de missie 
in de rurale gebieden vooral in voor de rechten van 
armen en boeren. De Filipijnen gelden wereldwijd 
als één van de gevaarlijkste landen voor 
mensenrechtenactivisten, milieubeschermers en 
kritische journalisten. Regelmatig zijn ook priester 
en religieuzen het slachtoffer van aanslagen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

GEBED 
Lieve God,  ik zie vandaag uit 
naar de vervulling  van uw 
belofte, met alle verrassingen,  
uitdagingen en 
vreugde vandien.
Wat er ook op mijn 
pad komt, ik zal 
me in U verblijden  
en mijn hart op uw 
rechtvaardige weg 
houden. 

 Amen.
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Samen geroepen om 
voor de schepping te 
zorgen

In een boodschap ter gelegenheid van de 
feestdag van Sint-Andreas, de patroonheilige 
van de orthodoxe christenen met feestdag op 30 
november, heeft paus Franciscus de oecumenische 
patriarch Bartholomeos I en zijn synode, priesters, 
monniken en gelovigen opgeroepen om samen 
initiatieven op te zetten voor de bescherming van 
het milieu en de bewustmaking daarrond. Tegelijk 
moedigt hij aan tot nieuwe stappen in de richting 
van de eenheid van de christenen.
De Paus herinnert in zijn boodschap aan de 
eensgezindheid van katholieken en orthodoxen 
over enkele belangrijke dogma’s die op de 
oecumenische concilies in de eerste eeuwen 
van het christendom werden geformuleerd. 
Die invalshoek kan de richting aanduiden van 
een evaluatie en kritische benadering van 
theologische opvattingen en praktijken die zich in 
het 2de millennium van het christendom hebben 
ontwikkeld.
De boodschap werd aan patriarch Bartholomeos I 
overhandigd door een Vaticaanse delegatie onder 
leiding van kardinaal Kurt Koch, die de viering 
van het patroonsfeest bijwoonde in Phanar, de 
hoofdzetel van het oecumenische patriarchaat in 
de Turkse stad Istanbul.

Bron: Kerknet

Paus wijdt zestien priesters in Bangladesh

wereldkerk
‘Fight the New Drug’ 
beweging
Jerome Alexander van ‘Fight the New Drug’(FTND), 
had een ontmoeting met ouders en jongeren van 
drie parochies in Trinidad & Tobago vorige week 
zaterdag in het Pastoraal Centrum in Port-of-Spain. 
Ongeveer 55 personen uit de parochies Our Lady 
of Lourdes, Tacarigua en Holy Trinity, Arouca, 
woonden de bijeenkomst bij. Het onderwerp: de 
schadelijke effecten van pornografie.
Iedereen was het er over eens dat zij direct of 
indirect blootgesteld werden aan pornografie. 
Zowel ouders als jongeren waren zich ervan 
bewust dat het een groeiend probleem was. 
Ze waren dan ook blij dat er informatie werd 
uitgedeeld en dat hun geleerd werd bewust te zijn 
over die schadelijke effecten.
De aanwezigen op de bijeenkomst werden 
warm gemaakt om lid te worden van de ‘Fight 
the New Drug’-beweging, te helpen om meer 
bewustwording te scheppen over het groeiend 
probleem en ouders en jongeren bewust te 
maken van de schadelijke effecten en hoe die te 
minimaliseren.

Bron: Catholic News TT

Paus Franciscus heeft in het vooruitzicht van de 
Werelbiddag Licht voor Vrede, waarbij Kerken 
komend weekend 9 & 10 december wereldwijd 
bidden voor vrede en kernontwapening, gezegd 
dat het bezit van kernwapens moreel niet langer te 
rechtvaardigen is.
Hij zei dat aan journalisten tijdens zijn terugvlucht 
van Dhaka naar Rome. Toen een journalist hem 
eraan herinnerde dat paus Johannes Paulus II 34 
jaar geleden het bezit van kernwapens omwille van 
hun afschrikkende effect nog moreel toelaatbaar 
vond, antwoordde paus Franciscus dat zowel de 
wapentechnologie als de kennis en het gebruik van 
kernenergie de laatste decennia fel vooruit zijn 
gegaan.
“Ik ben van oordeel dat wij vanuit onze opdracht 
om de schepping te beschermen de grens van 
het moreel toelaatbare hebben bereikt. Het 
kernarsenaal is vandaag zo verfijnd dat wij zelfs de 
vernietiging van de mensheid riskeren. Wij moeten 
ons vandaag de vraag durven stellen of de wij geen 
stap terug moeten zetten om de schepping en de 
mensheid te redden? Laten wij de vernietiging in 

Hiroshima en Nagasaki niet vergeten.”
Paus Franciscus sprak tijdens de terugvlucht 
ook de wens uit om India, zo mogelijk al in 2018, 
te bezoeken. Hij zei nog dat het geen geheim is 
dat hij graag naar China zou willen reizen. Maar 
momenteel is daarvan geen sprake. “Vooraf moet 
de kwestie van de patriottische en ondergrondse 
Kerk stap voor stap worden aangepakt.”

Bron: Kerknet

Paus: bezit en gebruik kernwapens immoreel

Christus dienen
Paus Franciscus heeft vorige week vrijdag bij zijn 
bezoek aan Bangladesh tijdens een heilige Mis 
zestien transeunt diakens tot priester gewijd. De 
heilige Mis in de Bengaalse hoofdstad Dhaka werd 
door bijna honderdduizend gelovigen bijgewoond, 
melden internationale media. Bangladesh telt 
ongeveer 350.000 katholieken. Dat aantal komt 
overeen met circa 0,2 procent van de bevolking.
In zijn preek zei de paus dat “onze Hogepriester 
Jezus Christus” bepaalde discipelen koos om “in 
Zijn naam, en namens de mensheid, een priesterlijk 
ambt in de Kerk publiekelijk uit te voeren”. 
“Priesters zijn gevestigde medewerkers van de 
bisschoppen, met wie zijn samen het priesterlijke 
ambt bekleden en met wie zij geroepen zijn om 
dienstbaar te zijn aan het volk van God”, preekte de 
paus.
De paus hield in zijn preek de neomisten voor om 
Christus “de Leraar, de Priester en de Herder, te 
dienen, door wiens bediening zijn lichaam, dat de 
Kerk is, is gebouwd en uitgroeit tot het volk van 
God, een heilige tempel”.
Verder zei de paus tegen de pasgewijde priesters 
om met toewijding “het Evangelie te prediken, 
Gods volk te hoeden en de heilige liturgie te 
vieren, vooral het offer van de Heer”.“Jullie zullen 
de heilige plicht uitoefenen om te onderwijzen in 
de naam van Christus de Leraar. Bied iedereen 
het woord van God aan dat u met vreugde hebt 
ontvangen. Mediteer op de wet van de Heer, geloof 

wat je leest, onderwijs wat je gelooft en beoefen 
wat je onderwijst. Laat de heiligheid van je leven 
een aangename geur zijn voor de gelovigen van 
Christus, zodat je met woord en voorbeeld het huis 
kunt bouwen dat Gods Kerk is”, zei de paus.

‘Celebranten van het mysterie’
Voorts benadrukte de paus in zijn homilie dat de 
pasgewijde priesters moeten begrijpen wat ze 
doen wanneer ze de heilige Mis opdragen. “Want 
door uw bediening zal het geestelijke offer van 
de gelovigen vervolmaakt worden, verenigd met 
het offer van Christus, dat door uw handen op 
een onbloedige wijze op het altaar zal worden 
aangeboden, in eenheid met de gelovigen, in de 
viering van de sacramenten. Begrijp daarom wat 
je doet en volg na wat je viert. Als celebranten 
van het mysterie van de dood en opstanding van 
de Heer, streef ernaar om te doden wat zondig 
is in het leven van de gelovigen en wandel in de 
nieuwheid van het leven.”
De paus zei ook dat de wijdelingen zich moeten 
blijven herinneren dat ze namens het volk zijn 
aangesteld “voor die dingen die God betreffen”. 
“Voer de bediening van Christus de Priester met 
constante vreugde en oprechte liefde uit. Houd 
het voorbeeld van de Goede Herder, die niet kwam 
om gediend te worden, maar om te dienen, en die 
kwam om te zoeken en redden wat verloren was, 
altijd voor ogen.”

Priesters ondersteunen
De paus bedankte tot slot de menigte voor hun 
“vrijgevigheid”. “Dit toont de liefde die je hebt voor 
de Kerk. Dit toont de liefde die je hebt voor Jezus 
Christus. Bedankt iedereen, bedankt allemaal voor 
je vrijgevigheid. Bedankt voor je trouw.”
Ook vroeg de paus aan de gelovigen te bidden 
voor de pasgewijde priesters. “Het volk van 
God ondersteunt hun priesters met gebed. Het 
is jouw verantwoordelijkheid om je priesters 
te ondersteunen. Word niet moe van het 
ondersteunen van uw priesters met gebed. Ik weet 
dat jullie dit gaan doen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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vr 08 19.00u: Herdenking 35 jaar 8-december 
gebeurtenissen
za 09 19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Hoogmis/2de zondag van de Advent
 18.00u: Jaarlijks Kerstconcert
ma 11 16.00u: Huwelijksinzegening Herbert Vaty en 
Jennifer Alisentono
za 16 06.00u: Aanvang Auroramissen
 11.00u: Sacrament van de Biecht
 16.30u: Huwelijksinzegening Cedric Rellum en 
Whitney Coulor
 19.00u: Eucharistieviering
zo 17 10.00u: Hoogmis/3de zondag van de Advent
di 19 17.30u: Levende Kerststal – Kerstviering voor de 
jongeren
wo 20 17.30u: Levende Kerststal – Kerstviering voor de 
jongeren
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.
• Ook dit jaar hebben wij een mooi Kerstconcert voor u 
voorbereid. Zondag 10 december aanvang 18.00u kunt 
u genieten van een sfeervol concert waaraan zullen 
deelnemen leerlingen van de Kathedrale Koorschool, 
jongeren van het Kathedrale Jongerenkoor en het Eddy 
Snijders Orkest. Kaarten @ SRD50,= zijn verkrijgbaar in de 
Vitrine en op de Secretariaten van onze Basiliek, de Heilige 
Familiekerk en de St. Alfonsuskerk. 
• Op vrijdag 16 december begint de grote kerstnoveen met 
de Aurora-Missen om 06.00u ’s morgens. Een sfeervolle 
geestelijke voorbereiding op Kerstmis met noveengebeden, 
orgelspel en warme chocolademelk, koffie of thee na afloop 
in het paviljoen. U bent allen van harte welkom. 

za 09 17.30u: H. Mis
za 16 17.30u: H. Mis
Mededeling
Marialof begint weer woensdag 10 januari 2018.

za 09 18.00u: H. Mis vooravond tweede advent met 
kindernevendienst
zo 10 08.00u: H. Mis tweede advent met 
kindernevendienst
ma 11 18.00u: H. Mis
wo 13 18.00u: H. Mis Heilige Lucia
do 14 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur).
vr 15 18.00u: H. Mis
za 16 18.00u: H. Mis vooravond derde zondag van de 
advent met kindernevendienst
zo 17 08.00u: H. Mis derde zondag van de advent met 
kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Zaterdag 9 en zondag 10 december is er weer 
kindernevendienst, zoals elke zaterdag en zondag in de 
advent, behalve op 23 en 24 december.
• Donderdag 14 december: Een kwartiertje voor God, 
aanvang om 16.00 uur, afsluiting met de sacramentele 
zegen tegen 18.00 uur.
• De bestuursleden van Zieken- en Bejaardenzorg Noord 
houden een instructieavond over de thuiscommunie op 
donderdag 14 december om half zeven in de namiddag.

zo 10 08.00u: H. Mis tweede advent met 
kindernevendienst
zo 17 08.00u: Woord - Comm. Dienst derde advent met 
kindernevendienst

zo 10 09.00u: Woord - Comm. Dienst 2e advent met 
kindernevendienst
zo 17 09.00u: H. Mis 3e advent met kindernevendienst

zo 10 10.00u: Woco. 2e zondag van de Adventstijd
 11.30u: Kinderdoopviering
 No English mass.
zo 17 10.00u: H. Mis. 3e zondag van de Adventstijd
 11.45u: Engelse mis
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 09 19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: H. Mis. 2e zondag van de Adventstijd
za 16 19.00u: H.Mis.
zo 17 08.00u: Woco. 3e 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 10 08.00u: Eucharistieviering
ma 11 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 12 18.00u: Biddende moeders
 18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 13 18.30u: Begi Kerki

zo 10 08.00u: Eucharistieviering
 18.30u: Rozenkransgebed/Eucharistieviering
wo 13 18.30u: Rozenkransgebed/Eucharistieviering
vr 15 17.30u: Doopinstructie (Doop 26 dec)
• 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 10 08.00u: Eucharistieviering
ma 11 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
 18.00u: PK Volwassenencatechese
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 13 17.00u: PK Vormsel
do 14 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed 
Mededelingen
• Op 11 december 2017 bestaat de parochie 29 jaar. Wij 
feliciteren de parochiegemeenschap met dit heuglijk feit.
• Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00 
uur
• Elke zaterdag biechtdienst (behalve op de 3e zaterdag) om 
11.00 uur
• De bevrijdings- en genezingsdiensten beginnen weer in 
januari 2018
• Doopdienst: 26 december 2017

za 09 18.30u: 2e Meditatieve dienst
zo 10 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
ma 11 18.30u: Gebedsdienst KCV in de sacristie
wo 12 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.
• Thema meditatieve dienst: ‘Onze dagelijkse liefde’

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

Wordt Vervolgd op Pagina C4

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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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

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.
zo 10 09.00u: Woco
ma 25 1e Kerstdag: geen dienst
di 26 09.00u: Eucharistieviering (Pater Gilson). 2e 
Kerstdag
zo 31 09.00u: Jaarafsluiting + Nieuwjaarszegen.

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.

vr 08 10.00u: Soos
za 09 19.00u: Eucharistieviering (pater Jan)

za 09 18.30u: Eucharistieviering
za 16 18.30u: Woco
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshart om 18.30u.

za 09 19.00u: Eucharistieviering
di 12 18.30u: Gebedsdienst
wo 13 16.30u: PK – H. Vormsel (leidster)
 17.30u: Volwassenencatechese
do 14 16.30u: PK-EHC (pater)
 17.30u: Spreekuur
 18.30u: Eucharistieviering
 19.15u: Vergadering kerkbestuur
vr 15 16.30u: PK-EHC (leidster)
zo 17 08.00u: 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 09 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo 10 08.00u: H. Mis
za 16 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo 17 08.30u: H. Mis met toedienen van H. Vormsel

zo 10 08.00u: H. Mis. Zondag 2 van de Advent
di 12 19.00u: Rozenkransgebed
wo 13 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 09 18.30u: Rozenkransgebed 
 19.00u: H. Mis. Zondag 2 van  de  Advent
zo 10 08.00u: Rozenkransgebed  
 08.30u: Woco.  Zondag 1 van de  Advent
 08.00u: Coronie. H. Mis. Zondag 2 van de Advent
ma 11 17.00u: Volwassenencatechese
 18.30u: Rozenkransgebed  
 19.00u: Rouwdienst Stanley Rajaram
di 12 16.00u: Senioren
 16.30u: Parochiecatechese  
 17.00u: Oefening psalmzang   
wo 13 19.00u: H. Mis
do 14 18.30u: Gebedsgroep
 17.00u: Groot Henar: Zangoefening
vr 15 07.00u: H. Mis
 16.00u: Hazard
Mededeling
• Tapuripa:  Woord-gebedsdienst op iedere zondag o.l.v. 
Mw. S. Beck-Jubitana, catechist.
• Zondag 17 december: Kerst-optreden van jongeren, o.l.v. 
mevr. Wendy.  
Plaats: Parochiezaal. Tijd: 18.00 u. Toegang: vrije bijdrage.  
Doel: Fundraising voor de kerk. Versnaperingen tijdens de 
pauze  voor zachte prijs verkrijgbaar.

zo 10 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco.  Zondag 2 van  de  Advent. 

zo 10 17.30u: Rozenkransgebed
 18.00u: H. Mis. Zondag 2 van de Advent
ma 11 16.00u: P.K  Jaar I
di 12 Namiddag:  H. Don Boscokoor
wo 13 16.30u:. P.K. Jaar II
do 14 16.30u: P.K. Jaar 3 | 17.00u: Volwassenencatechese
vr 15 17.00u: Gebed

zo 10 09.00u: Woco

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

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

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

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

Srefidensi uitstapje Zacheuskerk

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 

t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

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

Door Judy Buth

Een vrije dag biedt gelegenheid om met familie, 
vrienden iets leuks samen te doen. En wanneer je 
nauw betrokken bent met een kerkgemeenschap, 
dan is dat ook je familie, dan zijn de mensen 
in die gemeente ook jouw vrienden. Dat moest 
broeder Robert Buth van de Zacheuskerk te Beni’s 
Park hebben gedacht toen de herdenking van de 
Onafhankelijkheidsdag, Srefidensi Dey, naderde. 
Broeder Buth maakte zijn partner Muriel Pierau 
enthousiast en samen gingen ze aan de slag om iets 
te organiseren.
Op zaterdag 25 november jl. rond 10 uur ’s 
morgens, vertrok een volle bus van dertig 
personen vanuit de Zacheuskerk, naar een tot dan 
onbekende bestemming. Het was een verrassing; 
zowel het uitstapje als de bestemming. Geheel 
verzorgd, men hoefde er niets voor te betalen, 
alleen hun gezelligheid meenemen! Richting Para!
Anderhalf uur later arriveerde de volle bus bij 
een groot stuk terrein met daarop heel veel 
vruchtbomen. Er waren genoeg schaduwrijke 
plekken en dat was een verwelkoming gezien 

het uur. Gelijk na aankomst werd er een dienst 
gehouden door broeder Buth. Om God te danken 
voor het uitstapje, voor de Zacheuskerk en voor 
land en volk, ook omdat het Srefidensi Dey was. De 
dienst werd opgeluisterd met de quatro, bespeeld 
door Julia Boomsma, zus van broeder Buth. Voor 
de jarige zuster Rahan werden speciaal enkele 
verjaardagliedjes gezongen.
De dag voltrok zich spontaan. Na de dienst was 
er een soepje voor iedereen en velen pakten een 

stoel en gingen achter in de tuin onder de bomen 
gezellig zitten om het te nuttigen. De warme 
maaltijd volgde iets later. Er werd een mini-bingo 
drive gehouden waarin leuke prijzen te winnen 
waren, beschikbaar gesteld door zuster Muriel. Bij 
de laatste drive bleek er slechts één prijs over voor 
twee winnaars en zou er geloot worden. Zuster 
Tilly vond dat niet nodig en gaf de prijs aan zuster 
Gerda. Die had twee neefjes bij zich die laaiend 
enthousiast waren om de prijs.
Er was genoeg bakabana, bojo en cake en drinken, 
en voor men de terugreis aanvaardde, moest 
dat alles ook op. Broeder Buth en zuster Pierau 
hadden aan alles gedacht. De gemeenschap heeft in 
dankbaarheid genoten van het Srefidensi uitstapje.
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