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Recht en waarheid maken vrij
De preek van pater Toon te Dorsthorst o.m.i. bij de Herdenkingsdienst in de Kathedrale Basiliek op vrijdag 8 december 2017 voor de 15 Surinaamse
burgers die 35 jaar geleden om het leven zijn gebracht!
‘Wat de onderdrukten zochten hebt Gij Heer onze
God verstaan:
Gij hebt hun moed gesterkt. Aandachtig toegehoord.
Zo komt Gij op voor de verdrukte.
En geen mens op aarde die hen nog schrik aanjaagt.’
Ps.10
Als de dag van gisteren
35 Jaar zijn voorbij gegaan en nog is er geen recht
geschied en geen waarheid helder vastgesteld. De
brute macht en de sluwheid van het kwaad lijken
soms onoverwinnelijk. Machthebbers denken
dat ze kunnen maken en breken zonder aan
God of samenleving verantwoording te hoeven
afleggen. Ze creëren hun eigen waarheid, regels
en strukturen. Zoals velen zich nog herinneren
waarmee ze bezig waren toen het nieuws en de
TV-beelden van 9/11 met de brandende Twin
Towers hen bereikte, zo herinner ik me als de
dag van gisteren hoe ik het nieuws hoorde van de
8-decembermoorden. Het was om 11uur s’avonds
in mijn hangmat op het dorp Cupido aan de boven
Marataccarivier in het distrikt Nickerie.

Moord en intimidatie
Toen ik de volgende dag thuiskwam op de pastorie,
hoorde ik van mijn huisgenoot pater Inno Gijsberts,
hoe hij op verzoek van de familie was meegegaan
naar het mortuarium van het A.Z. Daar had hij
samen met de nabestaanden de lichamen gezien
van de vermoorde mensen.
Nu citeer ik pater Gijsberts: “Ik stond naast een
moeder en vader van één van de slachtoffers.
Minutenlang keken ze naar een verminkt lichaam.
Na meer dan een minuut zei de moeder tot de
vader: ‘En toch , toch, moet dit het lichaam zijn
van onze zoon’”. Met andere woorden; het gezicht
en het lichaam waren zo verminkt, gemarteld
en geschonden, dat zelfs de moeder maar met
de allergrootste moeite haar eigen zoon kon
herkennen. Dat is wat er gebeurd is!!!
En welke steun of medeleven heeft u als
nabestaande in de afgelopen 35 jaar van de
surinaamse overheid mogen ontvangen? Wat
overheerst, zijn leugens en verdachtmakingen.
Zogenaamd op de vlucht doodgeschoten na een
mislukte couppoging, waarvoor nooit een enkel
bewijs is geleverd. Ik vertel u deze getuigenis van
pater Gijsberts over de verminkingen niet om
voor u als nabestaanden nogmaals de wonden
open te halen. Want u leeft al 35 jaar met deze
intens verdrietige beelden van uw geliefden op
uw netvlies. U kent de bittere feiten en u moest
het met totale machteloosheid ondergaan. Het
surinaamse publiek kreeg alleen misinformatie
en werd geintimideerd. Het waren niet alleen
de moorden, maar ook de brandstichtingen van
radiostations en drukpers en andere intimidaties

waardoor het surinaamse volk onderworpen en
onderdanig gehouden moest worden.

Binnenlandse oorlog
Die intimidatie speelde niet alleen bij de
8-decembermoorden. Toen de binnenlandse
oorlog woedde in Oost-Suriname, gaf Bouterse,
de toenmalige bevelhebber, opdracht dat
alle dorpelingen in het Cottica-Gebied en de
Marowijnerivier hun Marrondorpen moesten
verlaten. Ronny Brunswijk had grote aanhang en
sympathie op deze dorpen. De mensen weigerden
aanvankelijk om te vertrekken en huis en have
onbeheerd achter te laten. Toen voerde het
N.L. de aanval op Moiwana uit, waar 38 meest
vrouwen , ook zwangere vrouwen en kinderen op
beestachtige wijze werden gedood met het doel
paniek te zaaien en het hele gebied te ontvolken
. Het succes was verzekerd! Alle dorpen werden
in paniek verlaten . De meeste mensen vluchtten
naar de franse kant. Moord en intimidatie
werken, ja! Zo ook staatsterreur. De boot vol met
Saramaccaanse mensen, uit vooral Guyaba, die
te Atjoni werden opgepakt en afgevoerd naar de
Tjon A Langa-passie werden zonder enige vorm
van proces opgedragen om kuilen in het bos te
graven. Want de militairen gingen zogenaamd
suikerriet planten. Daarna werden ze aan de rand
van de kuilen met kogels doorzeefd. Een van hen
overleefde meerdere kogels in zijn lichaam. Hij
hield zich schuil en wist de stad te bereiken en
werd in het A.Z. opgenomen. Daar heb ik hem
meerdere malen opgezocht, totdat ook hij aan de
verwondingen overleed.

Minder principes
Bij al deze wandaden ging het om moorden op
ongewapende , totaal weerloze burgers. Het is dan
wel heel erg goedkoop en laf om deze misdaden
af te doen als politiek geweld. En te stellen dat
die dan buiten het strafrecht vallen. En daarmee
straffeloosheid te propageren. Neks no fout! Als je
maar sluw en gemeen genoeg bent kun je overal
straffeloos mee wegkomen wordt gedacht en
beoogd. Het proces onlangs tegen de bevelhebber
Radish van Bosnië toont aan dat de internationale
rechtsorde daar heel anders over denkt. Hij kreeg
levenslang. Moord en intimidatie hebben een
lange doorwerking. Burgers die willen spreken
of protesteren worden voorzichtig en of bang.
Maar veel mensen, die minder principes hebben,
reageren totaal anders. Zij onderdrukken hun
geweten en sluiten zich opportunistisch aan bij
de machthebbers om mee te profiteren van hun
bestuurlijke en economische machtspositie. Dat is
de gemakkelijkste weg. Sommige mensen noemen
dit het ”Stockholm” syndroom. Je gijzelaars
omarmen en hun daden goedpraten.

35 jaar heeft dit al geduurd en we zitten er nog
midden in.

Belangrijk jaar in proces
Echter , het komend jaar wordt wel een heel
belangrijk jaar in dit proces. We hopen en mogen
verwachten dat er recht gesproken zal worden .
Dat er veroordelingen zullen volgen. Dat proces
laten we aan de onafhankelijke rechterlijke macht
over.
Maar wat zal de reaktie van de betrokken
personen zijn? Hoe zal hun achterban reageren?
Soms hoor je de geluiden van : “Als ze aan mijn
baas komen gaan we rotzooi schoppen.” Dat wil
dus zeggen de samenleving opnieuw intimideren.
Leven we dan nog steeds onder het regiem van de
intimidatie? Zijn de Surinamers nog steeds bang
voor recht en waarheid?
Andere mensen hoor je zeggen: Als zo’n persoon
veroordeeld wordt, kunnen we niets anders doen
dan hem gratie verlenen. Ik ga niet over gratie
verlenen, maar ik zou in het kader van gelijke
monnikken, gelijke kappen, toch willen stellen
dat wanneer voor meervoudige martelingen
en moorden gratie verleend moet worden, er
tenminste ook gratie verleend moet worden aan
alle mensen die voor een enkele moord opgesloten
zijn. Of voor minder dan dat. Is dat dan niet
redelijk? Laten we ons nog steeds leiden door
intimidatie?

Keuze
Als thema voor deze herdenking hebben we
gekozen voor: ‘Recht en Waarheid maken vrij’. Ik
denk dat iedereen hiermee kan instemmen . Recht
en waarheid maken inderdaad vrij. Wij zingen
het in ons volkslied en we lezen het in onze bijbel
en heilige boeken. Maar als we dit diep in onszelf
als waar erkennen, dan volgt daaruit ook dat
onwaarheid (dus leugen) en onrecht ons onvrij
maken. Dus ons tot gevangene maken van onze
eigen leugens en onrecht. De leugen en het onrecht
worden tot een afgod en wij worden en blijven
gebonden en gevangene van deze afgoden. Mensen
kunnen ervoor kiezen te blijven volharden in de
leugen. Of ervoor kiezen de leugens van hun idolen
te blijven verdedigen. Het vereist moed om bij
nieuwe feiten of onthullingen je eigen standpunt te
durven herzien. Om recht en waarheid werkelijk
toe te laten in je eigen leven. Uiteindelijk moet
iedere mens een keuze maken voor of tegen de
waarheid. Voor of tegen onrecht. De keuze voor
‘Neks no fout’ is ook een keuze of je daarin wilt
meegaan, doorgaan of juist niet. Recht en waarheid
maken vrij.
Wordt Vervolgd op Pagina A2
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DE O-ANTIFONEN IN HET NEDERLANDS
Muziek: L.Deiss / Tekst: M.Noordermeer
1e dag
O wijsheid van God die reikt
tot alle uiteinden der aarde,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
Ach, leer ons toch de
Weg der wijsheid te gaan,
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!
2e dag
O grote Heer, die Mozes is verschenen
in een brandend braambos,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
Gij gaf hem eens de wet
op de berg Sinaï,
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!
3e dag
O wortel van Jesse, banier
voor de volkeren voor wie
koningen verstommen,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
De heiden volkeren knielen
eens voor U neer,
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!

de schaduw van de dood,
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!
6e dag
O Koning der volkeren, Gij
hoeksteen die alles tot één
geheel verbindt,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
Want Gij hebt ons gemaakt uit
aarde naar Uw beeld,
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!
7e dag
O Emmanuël, o Koning
verwachting der volkeren
en hun Redder,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
Want Gij zijt ‘God-Met-Ons’,
reeds eeuwen voorspeld!
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!

4e dag
O sleutel van David en scepter
van het huis van Israël,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
Bevrijd wie boeien heeft,
geef vrijheid aan elkeen,
ACH, KOM TOCH, HEER,
VERLOS NU UW VOLK!
5e dag
O dageraad, o luister van het Eeuwig
Licht en zon der gerechtigheid,
KOM OM ONS TE VERLOSSEN!
Verlicht de duisternis,
Vervolg van Pagina A1

Recht en waarheid maken vrij
‘Moge God ons dat geven’
We kunnen de strijders voor democratie , die
op 8 december vermoord zijn het leven niet
teruggeven. Wel zou het een geweldig gebaar
van meeleven naar de nabestaanden zijn, als de
verantwoordelijken voor deze moorden, hun eigen
verantwoordelijkheid zouden willen nemen en hun
aandeel erkennen. Dat zou een stuk genoegdoening
geven aan de familieleden die hun dierbare
verloren hebben. Een tegenwicht tegen de pijn
en de leugens van coupplannen en op de vlucht
doodgeschoten.
Maar voor de daders zelf opent het ook de weg
naar het in het reine komen met hun daden.
Want zonder erkenning en acceptatie van je
eigen aandeel , is het moeilijk om vergeving te
ontvangen van God en van de mensen. God is
barmhartig. Maar als je God niet toelaat in je
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leven en in de verantwoordelijkheid voor je
daden, dan sluit je God en Gods barmhartigheid
en vergeving ook buiten je eigen leven. Vergeving
is vrij en gratis, maar het is niet goedkoop. Het is
niet vanzelfsprekend . Je moet wel eerst je eigen
aandeel erkennen , dus toegeven en belijden.
Misschien vraag ik teveel van de daders. Maar ook
de daders verlangen diep in hun hart in het reine
te komen met hun aandeel in deze menselijke
tragedie , die henzelf en Suriname al 35 jaar in zijn
greep houdt. Tot slot: Recht en waarheid maken
vrij.
Bidden we God dat we als land en als volk eens vrij
mogen worden van die donkere wolk, die sinds de
decembermoorden boven Suriname hangt. Bidden
wij God dat Hij ons in het komende jaar verder leidt
naar gerechtigheid en waarheid.
Moge God ons dat geven.
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geloof & leven
Auroramissen in de Kathedrale Basiliek
Door pater Martin Noordermeer o.m.i.
Caraibisch gebruik
Van zaterdag 16 tot zaterdag 23 december worden er
in onze Kathedrale basiliek om 06:00 uur ’s morgens
de zogenoemde Auroramissen of Dageraadsmissen
gevierd. Op de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en
Curaçao, worden die “Misa di Aurora” genoemd, met
elke morgen om 05:00 uur stampvolle kerken. Als
men niet op tijd is, vindt men geen plaats en moet
men buiten maar volgen!
Ook in Suriname heeft dit Caraïbisch gebruik
sinds enige jaren zijn ingang gevonden en
met overweldigend succes. Het is een intense
voorbereiding op Kerstmis gedurende 7 dagen.
Omdat in sommige bisdommen, zoals ons bisdom, de
zondag niet meetelt in de 7 dagen van voorbereiding,
wordt het voor ons 9 dagen, te beginnen op zaterdag
16 december.
Het is de laatste voorbereiding op Kerstmis
gedurende die laatste week voor het heilig gebeuren
van de geboorte van onze Immanuel. Deze geboorte
is van zo’n groot belang geweest dat zelfs de

De genezing van Dylan
Aangeboden door Stg. Devotie Petrus Donders
Hevige pijnen
Dylan werd begin oktober 2016 plotseling ziek
met veel pijnen aan beide handen en knieën. Hij
had daarbij moeite met opstaan uit een stoel
en bij het traplopen. Wij besteedden er weinig
aandacht aan omdat wij bekend zijn met de rest- en
herhalingsverschijnselen van de Chikungunya-ziekte
welke hij in 2014 had opgelopen. Tevens had hij in
2015 ook de Zika-ziekte met milde verschijnselen.
De pijnklachten namen alleen maar toe. Ondanks
diverse medische onderzoekingen (laboratorium,
reuma, immuniteit, röntgen, MRI, echo) door diverse
artsen en specialisten, kon er geen duidelijke
medische diagnose vastgesteld worden. Dylan bleef
constant hevige pijn hebben. Hij kon toen nog wel zelf
lopen, traag en met een zwakke tred. Hij gebruikte 3x
per dag pijnstillers en ging ook nog naar school. De
situatie verslechterde echter begin december 2016
nadat hij met de gymles had meegedaan. De dag erna
had hij zoveel pijn en koorts dat hij vanaf toen niet
meer kon lopen en ook niet meer naar school kon.
De pijn is vanaf toen niet verminderd en kon hij zich
alleen verplaatsen door op onze schouders te leunen.
Hij gebruikte 3x daags Naproxen en moest vanwege
bijwerkingen acuut stoppen met de medicatie op
voorschrift van de neuroloog. Echter was er weinig
verandering in de pijnbeleving. De kerstdagen en
jaarwisseling zijn aan ons voorbijgegaan en naast
de ondersteuning van dierbare vrienden en familie,
hebben wij veel troost in gebed gezocht.
Rolstoel
Begin januari 2017 stonden wij op het punt naar
Nederland te vertrekken voor verder onderzoek,
maar door de revalidatie arts werd in samenspraak
met de neurloog, een medische diagnose vastgesteld:
‘functionele stoornis’. De objectivering zou door de
neurloog moeten plaatsvinden. Tevens werd begin
februari een neurologisch team uit Nederland in
Suriname verwacht en Dylan was op de lijst voor
screening geplaatst. Dylan was echter helemaal
moe van alle pijn en onderzoekingen. Hij wilde niet
naar Nederland. Hij wilde naar school, terug naar
zijn sport, zijn vrienden. De harde consequentie was

wereldgeschiedenis is ingedeeld in twee periodes:
vóór de geboorte van Christus en ná de geboorte van
Christus. Wij leven nu in het jaar 2017 ná de geboorte
van Christus!

O-antifonen
In deze Dageraadsmissen worden de zogenoemde
O-antifonen gebeden, gezongen. Die worden zo
genoemd omdat elk van die antifoon begint met O, als
een uitroep van bewondering, eerbied en verlangen.
Hier zijn ze in volgorde:
16 december = O Sapientia | Oh, Wijsheid van God
18 december = O Adonaï | Oh, Leider van Gods Volk
19 december = O Radix Jesse | Oh, nakomeling van
Isaï (=Jesse, vader van Koning David)
20 december = O Clavis David | Oh, Sleutel van de
Davidsstad
21 december = O Oriens | Oh, Opgaande zon
22 december = O Rex Gentium | Oh, Koning van de
volkeren
23 december = O Emmanuël | Oh, Emmanuël, “Godmet-ons”
Deze zeven O-antifonen hebben ook nog iets

wel dat hij dit alleen in een rolstoel kon. Hij had te
weinig kracht om op krukken zijn lichaamsgewicht te
dragen zonder pijn in zijn benen. Nadat wij de school
hadden benaderd en hun verder op de hoogte stelden
over het verloop van de ziekte van Dylan, werd
meteen alle medewerking toegezegd en werd zijn
klas die op de eerste verdieping was, naar de begane
grond verhuisd. Zonder de hulp en ondersteuning
van de schoolleiding, leraren maar ook de leerlingen
van de school, zou dit schooljaar en de kwaliteit van
beleving van de school voor Dylan, er niet zijn. Dylan
ging altijd met plezier naar school. Natuurlijk was het
een drama voor een ieder om Dylan in een rolstoel te
zien, voor hemzelf maar ook voor zijn schoolgenoten.
Hoe zouden ze hiermee overweg gaan? Voor ons als
ouders was het een hartverscheurende confrontatie
om hem te zien lijden, zijn twijfels, ja, onze twijfels
van ‘komt dit wel goed’, er mee moeten ‘dealen’.

Petrus Donders en Batavia
In deze fase van ontreddering besloten vrienden
van ons om bisschop Karel Choennie voor ons te
benaderen om hulp. Hij bezocht ons thuis, hoorde
ons aan en zag het leed van Dylan en ervoer onze
machteloosheid. Hij besloot om ons te helpen en
na met ons te hebben gebeden, stelde hij voor om
een noveen met onmiddelijke ingang te starten
op voorspraak van Petrus Donders. Wij beseften
pas de volgende dag dat de bisschop eigenlijk de
gehele katholieke gemeenschap had gevraagd om
voor Dylan en voor ons te bidden. Een heel warm
gevoel ervoeren wij tijdens deze noveenperiode. Wij

besloten met het gezin ook met bedevaart naar Batavia
te gaan, die ‘toevallig’ precies op de laatste dag van
de noveen viel. Langzaam maar zeker beseften wij dat
deze periode helemaal in het teken van Petrus Donders
stond vanwege alle geplande activiteiten. De vrijdag
voor het einde van de noveen had Dylan een goede dag;
hij stond heel even zelfstandig en alleen bij het plassen.
Zonder steun tegen de muur wat daarvoor niet mogelijk
was. Op de zondag van de bedevaart, tegen het einde
van de noveen, heeft Dylan weer alleen even gestaan in
het toilet op Batavia.
Wordt Vervolgd op Pagina C4

cryptisch in zich. Ze zijn zo geschreven in het latijn,
dat de eerste letter van elk woord na de “O” uitroep,
samen achter elkaar ook een boodschap in zich
draagt. Te beginnen vanaf de laatste dag en opgaand
naar de eerste dag zien wij in de eerste letter na de
O-uitroep een latijnse boodschap: “Ero cras | Ik zal er
morgen zijn”.
Het eerste deel van de antifoon geeft een ere-titel uit
de Bijbel aan Jezus, zoals “Wijsheid van God”, “Grote
Heer”, “Adonaï”, “Wortel van Jesse”, waarop een
oproep volgt “Kom om ons te verlossen”, die iedere
keer keer gezongen wordt door de aanwezigen.
Het tweede deel is als het ware een vorm van gebed:
“Ach leer ons toch de weg”, ”Bevrijd wie boeien
heeft”, “Verlicht de duisternis”. Het is één grote kreet
naar verlossing! En steeds weer herhaalt de antifoon:
“Ach Kom om ons te verlossen”.
Deze O-antifonen kregen al in de 6e eeuw een plaats
in het breviergebed, bij het Lofzang van Zacharias,
in de Lauden, het officiële Morgengebed van de Kerk.
In de 9e eeuw kreeg geleidelijk aan de O-antifoon
een plaats in het Avondgebed van de Kerk, dat wij de
Vespers noemen en voor en na de Lofzang van Maria,
het Magnificat. Dus zowel in het morgengebed als
het avondgebed van de kerk werden de O-antifonen
gezongen.

Voorbereiding op Kerstmis
De Evangelielezingen van deze laatste 7 dagen
voor Kerstmis geven duidelijk weer een stijging
van de verwachting en zijn nauw verbonden met de
O-antifonen.
17 december = Geslachtslijst van Jezus Christus, Zoon
van David. Zijn stamboom. Jezus Christus treedt de
geschiedenis van de mensheid binnen.
18 december = Jezus past in het heilsplan van God.
Jozef, uit het geslacht van Koning David moet voor
Hem zorgen.
19 december = Geboorte van Johannes de Doper.
Zacharias had moeite om zo maar te aanvaarden dat
Elisabeth zwanger kon worden en als nog een Zoon
zou krijgen. Zacharias werd daardoor stom tot op het
moment dat alles werkelijkheid zou worden.
20 december = Toen Elisabeth zes maanden zwanger
was vroeg de engel Gabriël aan Maria of zij mee wilde
werken aan Gods heilsplan met de mensen: Zie de
Dienstmaagd des Heren.
21 december = Maria gaat naar Elisabeth om haar de
laatste maanden van haar zwangerschap te helpen.
Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar.Elisabeth,
moeder van Johannes de Doper en Maria de Moeder
van Immanuël.
22 december = Bij die ontmoeting tussen Maria en
Elisabeth spreekt Maria haar Magnificat uit, één
grote lofzang omdat wat God aan Haar heeft gedaan:
“Alle geslachten der aarde zullen Mij zalig prijzen”.
23 december = De laatste dag van intense
voorbereiding vertelt het verhaal van de geboorte
van Johannes de Doper.
En zo bereidt de liturgie ons voor op het feest van
onze Verlossing: KERSTMIS.
In Frankrijk zijn al heel lang de Dageraadsmissen een
gewoonte geworden. Het hoort gewoon bij Kerstmis
als voorbereiding. Daar werden de O-antifonen op
muziek gezet door L. Deiss, Capucijn, en zijn alom
bekend. Ook in Suriname zingen wij deze antifonen
op zijn muziek, maar vertaald in het nederlands.
Door deze te zingen treden ook wij in ons bisdom,
binnen in een eeuwenoud gebruik in onze kerk. Wees
dus welkom in deze liturgische voorbereiding op het
feest van onze Verlossing elke morgen om 06.00u in
de basiliek voor de Auroramissen.
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De Salvatoriaanse Familie
Door pater Kumar Irudayasamy SDS

deze dag vernieuwen wereldwijd salvatorianen,
salvatorianessen en lekensalvatorianen hun
geloften of beloften en leggen een engagement af.

Dag van de stichting
Vrijdag 8 december 2017 herdachten
wereldwijd alle leden en sympathisanten van de
Salvatoriaanse Familie de dag van de stichting in
1881. Op 8 december van dat jaar - nu 136 jaar
geleden - werd het Apostolisch Leergezelschap in
Rome opgericht door een eenvoudige, maar wel
doelgerichte en buitengewoon toegewijde priester,
Johan Baptist Jordan geheten, samen met twee
andere priesters.

Dit Leergezelschap gold als voorloper van
de Sociëteit van de Goddelijke Heiland, later
salvatorianen genoemd. Deze gemeenschap was
in eerste instantie opgericht voor priesters en
mannelijke religieuzen. Zeven jaar later werd
het Leergezelschap uitgebreid met een tak voor
vrouwelijke religieuzen en naderhand kwamen er
ook lekengroepen bij. Momenteel is deze religieuze
gemeenschap prominent aanwezig in meer dan
100 landen en vindt zij haar hoofdzetel in Rome.
Haar doel is voornamelijk het woord van Christus

te beleven en Hem eenieder leren te kennen als
de Heiland (Salvator) van de wereld. Op of rond

Salvatorianen in Suriname
De eerste salvatoriaanse priester kwam bijna 40
jaar geleden naar Suriname. Twee broers volgden
hem niet lang daarna en zo was Suriname vele
jaren drie salvatorianen rijk. Dit jaar vertrok de
laatste van de drie gebroeders terug naar België.
Drie nieuwe salvatorianen zijn voor hen in de
plaats gekomen. In 2009 werd de stap gewaagd
naar de oprichting van een lekenorganisatie in
Suriname en deze telt momenteel 14 trouwe leden.
Afgelopen 8 december hebben alle salvatoriaanse
leken hun beloften hernieuwd. Eén nieuw lid
heeft de engagementsverklaring afgelegd.
Ook de drie priesters hebben hun eertijds
afgelegde geloften plechtig hernieuwd. Met deze
plechtige eucharistieviering is het licht van de
Salvatoriaanse Familie weer opgelaaid, dat hopelijk
zal blijven gloeien tot vreugde en zegen van onze
katholieke gemeenschap.

Stewardship & Development
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”, Lc.
12: 34
Door Claudia Tjon Kiem Sang
Institute for Stewardship and Development
Binnen de Antilles Episcopal Conference (AEC), de
conferentie van Antilliaanse Bisschoppen, bestaan
plannen voor de oprichting van een Institute voor
Stewardship and Development. Dit instituut is
een vergadering van vertegenwoordigers van de
verschillende (aarts)bisdommen van de AEC dat
zich ten doel heeft gesteld op een georganiseerde
en gerichte wijze diocesane fundraising
programma’s op te zetten. De vertegenwoordigers
worden toegerust met kennis en vaardigheden
om deze programma’s te leiden en dit moet er in
resulteren dat de bisdommen financieel zelfstandig
worden en op termijn zelfs kunnen overgaan tot
uitbreiding. Het Bisdom Paramaribo heeft Claudia
Tjon Kiem Sang, beleidsmedewerker bij de Dienst
voor Geloof, Cultuur en Communicatie, aangewezen
als vertegenwoordiger bij dit instituut.
ICSC-Conferentie
In de aanloop naar de instelling van dit instituut
woonden de vertegenwoordigers van 17 t/m 20
september de conferentie van de “International
Catholic Stewardship Council” (ICSC) in Atlanta,
Verenigde Staten, bij. De ICSC is een internationale
organisatie van bisdommen uit de gehele wereld,
hoofdzakelijk echter uit de VS, die zich bezighoudt
met de promotie en het uitdragen van de
stewardship spiritualiteit en met het bevorderen
van de uitwisseling van kennis en ervaring op het
gebied van stewardship.
Op de conferentie –die een jaarlijks terugkerend
evenement is- zijn er sessies over verschillende
onderwerpen (dit jaar maar liefst 80 sessies), er is
een expositie van dienstverleners die zich hebben
gespecialiseerd in “stewardship diensten”, er zijn
vergaderingen en natuurlijk veel ontmoetingen
in de wandelgangen. Er is elke dag een Heilige
Mis en een speciale ruimte voor Eucharistische
aanbidding tijdens de conferentie. Het geheel is
groots en op zijn Amerikaans opgezet en het is
een inspirerende en indrukwekkende ervaring om
mee te maken hoe men er in is geslaagd geloof en

professionaliteit naadloos te combineren.

Voortzetting in St. Lucia
Na deze conferentie werd de volgende stap gezet,
dit keer in St.Lucia van 1 t/m 3 december. De
aartsbisschop van Castries (St.Lucia), Robert
Rivas, was gastheer en is de grote trekker van
het instituut bijgestaan door Rock Beharry,
stewardship&development officer van bisdom
Georgetown (Guyana). In Guyana timmert men al
enige tijd aan de weg met stewardship, dankzij
hun bisschop, Francis Alleyne, die dit in zijn
bisdom introduceerde en ook binnen de AEC heeft
gepromoot.
Tijdens de conferentie op St.Lucia waren 2
sporen te volgen t.w. één voor de diocesane
vertegenwoordigers van de verschillende
bisdommen en één voor de lokale priesters
en parochianen. In de sessies voor de
vertegenwoordigers werd dieper ingegaan op
het ‘development’-aspect van stewardship. Met
‘development’ wordt bedoeld: al hetgeen te
maken heeft met het genereren van financiële
middelen zoals fundraising (annual appeals
en capital campaigns), marketing, ‘planned
giving’, ‘major gift programs’. Al deze engelse
benamingen zijn overgenomen uit de VS waar
men stewardship&development heeft weten te
cultiveren tot een heus vak.

Mindshift
De bal ligt nu dus op het veld van de bisdommen.
Met de opgedane indrukken en inspiratie, de zeer
bruikbare adviezen en kennis die zijn gedeeld -met
name in St.Lucia- zal er concreet vorm moeten
worden gegeven aan stewardship&development
binnen de bisdommen. In het bisdom van Castries,
St.Lucia is men al overgegaan tot de instelling van
een ‘Stewardship&Development Office’, enkel om
de ontwikkeling in hun bisdom gestructureerd en
professioneel te kunnen aanpakken.
In ons Bisdom Paramaribo hebben we dit
bijna afgelopen jaar voor het eerst een
‘bishop’s appeal’, de Bisschoppelijke Jaaractie
gehouden. Een goed vertrekpunt om onze eigen
‘stewardship&development’ programma op
te bouwen. Niet alleen belangrijk maar vooral
noodzakelijk gelet op teruglopende inkomsten,
ook vanuit de buitenlandse donoren waar wij als
bisdom nog voor een goed deel van afhankelijk
zijn. Een markante opmerking van één van de
sprekers in St.Lucia : “Stewardship is not based on
the church’s needs but on the giver’s need to give
“. Dit wil zoveel zeggen als: we moeten als kerk
ons zelf niet in een ‘bedel’-houding manoeuvreren,
maar ons richten tot het hart van de gelovige die
in zich een diepgeworteld verlangen heeft om te
geven. Een simpele mentale shift in ons denken
die ons het enthousiasme en de overtuiging geeft
om het pad van stewardship&development met
vertrouwen te betreden.

GEBED
Dierbare Heer, vergeef me mijn
egoïstische verlangens. Leer mij het
verschil zien tussen wat ik wìl en wat
ik nódig heb. Leer mij naar uw stem te
luisteren en in uw wegen te wandelen,
ondertussen biddend:
'Niet mijn wil, maar uw wil
geschiede, Heer.' Uw wil
voor mij is volmaakt en
goed. Dus ben ik tevreden.
Dank U, Vader. Amen.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Derde zondag van de Advent jaar (B)

Tweede lezing: I Tessalonicenzen 5, 16 – 24
Broeders en zusters, Weest altijd blij, Bidt zonder
ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat
God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de
Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet,
keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre
van alle soort van kwaad. De God van de vrede,
Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen:
geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u
roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.

Eerste lezing: Jesaja 61, 1 – 2a. 10 – 11
De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft
mij gezalfd om aan armen de blijde boodschap te
brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen
allen wier hart gebroken is, om de gevangenen
vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn,
vrijheid; om aan te kondigen het genade jaar
van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer.
Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij
heeft mij bekleed met het kleed des heils, en mij
de mantel der gerechtigheid omgehangen als een
bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult,
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt,
en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de
Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie
voor het oog der volken.

Evangelielezing: Johannes 1, 6 – 8. 19 – 28
Er trad een mens op, een gezondene van
God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot
getuigenis van het Licht opdat allen door hem
tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan
is het getuigenis van Johannes, toen de Joden
uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem

toezonden om hem te vragen: ‘Wie zijt gij?’
Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en
met grote stelligheid: ‘Ik ben de Messias niet’. Zij
vroegen hem: ‘Wat dan?’ Zijt gij Elia?’ Hij zei: ‘Dat
ben ik niet’. Zijt gij de profeet?’ Hij antwoordde:
‘Neen’. Toen zeiden zij hem: ‘Wie zijt gij dan? Wij
moeten toch een antwoord geven aan degenen die
ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf? Hij
sprak: ‘Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt,
de stem van iemand die roept in de woestijn:
Maakt de weg recht voor de Heer!’ De afgezanten
waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen
hem: ‘Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt,
noch Elia, noch de profeet?’ Johannes antwoordde
hun: ‘Ik doop met water maar onder u staat Hij
die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet
waardig de riem van zijn sandalen los te maken’.
Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de
Jordaan waar Johannes aan het dopen was.

Gedachten bij de schriftlezingen
van vreemdelingen en mensen uit de volkeren
(66,7-24). De teksten over mensen en volken die
zich verbinden met de God van Israël vormen
een inclusie rond de teksten met aanklachten en
heilsaanzeggingen tot het volk Israël. Precies in het
midden staan de teksten over Sion (60,1 - 62,12):
stad van licht (60,1-2) en van gerechtigheid (62,1).
Het lectionarium zet voor deze adventszondag
Jesaja 61 naast de lezing uit het eerste hoofdstuk
van Johannes. Op het eerste gezicht geen voor
de hand liggende keuze: afgaande op Johannes
1,23 zou Jesaja 40 eerder in aanmerking komen.
Johannes legt hier net als de andere evangelisten
de verbinding tussen Johannes de Doper en de
aanzegger van de bevrijding uit Jesaja 40,3. Toch
valt er wel iets te zeggen voor het samen lezen van
Johannes 1,6-28 en Jesaja 61. In beide teksten is
namelijk sprake van een persoon die van godswege
gezonden wordt (Jesaja 61,1; Johannes 1,6) met goed
nieuws.
Trito-Jesaja
Jesaja 61 staat precies in het centrum van dat deel
van het boek Jesaja dat onder exegeten bekend staat
als Trito Jesaja (hoofdstuk 56-65). Een groot deel
van het Joodse volk was in 597 en 587 voor Christus
afgevoerd naar Babel en had daar veertig jaar in
ballingschap geleefd, op de been gehouden door
de hoop op terugkeer naar Jeruzalem. Profeten als
Ezechiël en de onbekende profeet die we kennen
als Deutero-Jesaja (zie de hoofdstukken 40-55)
hadden in Babel deze hoop levend gehouden. In
de tijd van de eveneens onbekende Trito-Jesaja
zijn de omstandigheden ingrijpend veranderd: de
ballingschap is ten einde, de verwoeste tempel in
Jeruzalem wordt weer opgebouwd, grote groepen
ballingen, inclusief de profeet zelf, zijn naar Judea
teruggekeerd. Nog steeds is echter het ideaal
van de Thora: recht en gerechtigheid, zowel in de
eredienst als in de samenleving, geen werkelijkheid
geworden. Daartegen protesteert de profeet en hij
laat het aanklachten regenen tegenover degenen
die zich schuldig maken aan het overtreden van
de Thora. De aanklachten worden afgewisseld
met heilswoorden, waarbinnen ook plaats is voor
mensen die niet tot het volk Israël behoren. TritoJesaja begint met de insluiting van proselieten
en castraten (56,1-8) en eindigt met de insluiting

Bevrijding en vreugde
In Jesaja 61 is de niet nader aangeduide gezalfde
van de Eeuwige God aan het woord (vers 1). Hem
is de opdracht gegeven degenen die het meest te
lijden hebben de bevrijding aan te zeggen (vers
1-3). Dat het om meer dan alleen sociaal onrecht
gaat, wordt duidelijk inde omschrijving van deze
slachtoffers. ‘Armen’ of ‘nederigen’ zijn niet in
staat hun stem te verheffen (Jesaja 29,19; Psalm
22,27), verslagenen van hart zijn gebroken (Jeremia
23,9). Met gevangenen worden degenen bedoeld
die weggevoerd zijn (Jeremia 41,10; 1 Koningen
8,46.48), geketenden zitten letterlijk vast (Genesis
40,3; Numeri 30,3; Rechters 15,13). De slachtoffers
in Jesaja61,1-2 lijden aan de ondergang van Sion
en aan het ontbreken van gerechtigheid in de stad.
Tegelijk wordt in 61,2 de tijd van verandering
aangekondigd, een genadejaar van de Eeuwige.
Mogelijk wordt hier gezinspeeld op het jubeljaar,
waarin scheefgegroeide verhoudingen hersteld
worden (vergelijk Leviticus 25,10-13.40). In Jesaja
61,1-2 wordt de tijd van God geschilderd als het
einde van rouwbeklag, en zelfs meer dan dat. De
zichtbare tekens van rouw – stof op het hoofd,
rouwkleding – worden tot voorwerpen die bij een
feest horen. De rouwende slachtoffers worden tot
teken van Gods gerechtigheid en luister (61,2e-f).
Het beeld van vreugde wordt door de ik-persoon
in 61,10-11 in de vorm van een lofprijzing verder
uitgewerkt. Anders dan in 61,2-3 ontbreekt elke
verwijzing naar rouw en ellende. Het is een en al
feest van bevrijding en gerechtigheid (61,10), een
bruiloft zelfs, als uiterste contrast met de rouw in
61,2-3. In 61,11 wordt het perspectief verbreed naar
de volkeren en naar de hele aarde. Het ontkiemen
van de gerechtigheid wordt vergeleken met het
ontkiemen van het zaad in een tuin en de aarde
die gewassen voortbrengt. De woorden ‘tuin’,
‘aarde’ en ‘voortbrengen’ roepen het beeld op van
de schepping in Genesis 1 en dat van de tuin in
Genesis 2. De bevrijding van Sion straalt uit naar
heel de wereld. Tussen aankondiging en lofprijzing
schetst de profeet in 61,4-9 het herstel van Israël

(zonder dat deze naam klinkt) en het einde van de
dienstbaarheid aan anderen. De rollen worden in
61,4-5 en 6c-9 zelfs omgedraaid. Deze omdraaiing
omsluit op haar beurt de definitie van het volk als
priester van JHWH en als zijn dienaar (in cultische
zin). In deze definitie klinken verschillende teksten
uit de Thora door: Exodus 19,6, waarin Israël ‘een
volk van priesters’ genoemd wordt, en teksten als
Numeri 1,50 en Deuteronomium 10,8; 18,5.7 over de
dienst van de levieten.
Getuigen van het licht
Het getuigenis van Johannes de Doper (Johannes
1,19- 33), waarvan we vandaag een deel lezen,
sluit aan bij de proloog (1,1-18). Binnen de proloog
wordt Johannes de Doper geïntroduceerd (1,6-8),
als verwijzing naar diens getuigenis. Anders dan
bij de synoptici staat in het Johannesevangelie de
verkondiging van Johannes de Doper niet in het
teken van boete en ommekeer, maar vormt zij het
getuigenis van het licht (1,6-8). De autoriteiten in
Jeruzalem, aangeduid als ‘de Joden’, sturen priesters
en levieten naar hem toe om te onderzoeken wie
deze getuige is. Zij stellen vragen omtrent zijn
identiteit (1,19-22): Wie ben jij? Elia? De profeet?
Met deze laatste vraag wordt verwezen naar de
profeet uit Deuteronomium 18,15. Precies deze
vragen stelt Jezus in de synoptische evangeliën aan
zijn leerlingen met betrekking tot zichzelf (Matteüs
16,13-18; Marcus 8,27-30; Lucas 9,18-19; vergelijk
Lucas 9,7-8). In onze tekst nemen de priesters en
levieten een voorschot op de vragen die in de loop
van het Johannesevangelie door verschillende
personen aan Jezus gesteld worden. De vraag: ‘Wie
ben jij?’ wordt later woordelijk door de autoriteiten
ook aan Jezus zelf gesteld (8,25; 10,24), daar echter
zonder de associatie met Elia en de profeet. De
evangelist maakt zo duidelijk dat Jezus als Zoon
van de Vader tot een andere categorie behoort dan
Johannes. Het antwoord van de Doper op de hem
gestelde vragen is twee keer negatief (‘Ik ben de
Messias, de profeet niet’), pas na de derde vraag
geeft hij door een afgekort citaat van Jesaja 40,3 te
kennen wie hij wel is: iemand die voorbereidend
werk doet (1,23). De afgevaardigden uit Jeruzalem
vragen verder: ‘Waarom doop je?’ (1,25), waarop
Johannes getuigt van degene die na hem komt en die
reeds in hun midden is (1,27). En zo zijn we terug
bij de proloog, bij het licht dat in de wereld gekomen
is (1,9). Het is nu aan de wereld om het licht te (h)
erkennen.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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gebeden voor iedere dag
Maandag 18 december
Dagtekst
Jes 11,5: Gerechtigheid draagt hij als een gordel om
zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen.

Overweging: Een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde
Lang voor Jezus’ geboorte voorzag de profeet Jesaja
in een visioen hoe Christus heel de schepping zou
verlossen. Veel jaren na Jezus’ dood had zijn geliefde
leerling Johannes een ander maar vergelijkbaar
visioen. Hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Heel de schepping was omgevormd, bekleed
met onsterfelijkheid, de volmaakte bruid van
Christus. In het visioen van Johannes spreekt de
verrezen Christus vanaf zijn troon de woorden:
‘Zie, ik maak alles nieuw. Dit is de tent van God bij
de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk
zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal
alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet
meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart
zal er zijn, want al het oude is voorbij’ (Openbaring
21, 5.3-4). Zowel Jesaja als Johannes opent ons de
ogen voor het alomvattende karakter van Christus’
heilswerk.
Advent
In het donker van de nacht brandt een sprankje van
verlangen. Licht waarop de wereld wacht
hoop klinkt door in lofgezangen. Uit het duister
komt het leven wordt in vuur en vlam gezet. God
heeft ons Zijn zoon gegeven en de wereld werd
gered. Geven wij de vlam nu door aan alle volken,
alle mensen dan klinkt straks een engelenkoor dat
zal ons allen vrede wensen.
Dinsdag 19 december

Dagtekst
Spr 31, 26: Zij opent haar mond en zij spreekt
wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.

Overweging: Lotgenoot zijn van Jezus
Jezus is een kwetsbaar mensenkind, zachtmoedig in
zijn verkondiging. Jezus is de Christus, geminacht,
verstoten en gekruisigd. Maar Hij is ook ‘het beeld
van de onzichtbare God, de eerstgeborene van
heel de schepping. Hij bestaat vóór alles en alles
bestaat in Hem’ (Kolossenzen 1, 15-17). Jezus is de
koning, bespot op het kruis, maar ook tronend in
het hemelse Jeruzalem. Hij is de Heer die de stad
binnenrijdt op een ezel, maar Hij is ook de alfa en
de omega, begin en einde van alles. Hij is vervloekt
door de wereld, maar gezegend en uitverkoren door
God. Op Jezus moeten we het oog gericht houden,
want wij delen in zijn kruisiging en verheerlijking,
zijn lijden en opstanding.
Gebed
In deze donkere dagen bidden wij U, Heer God, dat
wij nooit de hoop verliezen; dat leegte en duisternis

Luistert u naar de geloofwijzer
van ma. t/m za. om 09.00u
en Naar De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u

ons niet overweldigen. Dat we niet vluchten in
glitter en schone schijn. Dat wij in deze adventstijd
wakend blijven uitzien naar de vervulling van uw
beloften: uw komst in onze wereld, in de duisternis
van ons bestaan en in de leegte van ons soms
zo armzalig mensenhart. Dat ons ongeneeslijk
verlangen naar vrede en gerechtigheid U mag
herkennen in al wat klein en kwetsbaar is, in het
Kind in de kribbe, in het Kind voor wie in de herberg
geen plaats was. Dat wij nooit de hoop verliezen
maar vol vertrouwen uitzien naar uw komst.
Woensdag 20 december

Dagtekst
2 Kor. 5,18: En dit alles komt van God. Hij heeft ons
door Christus met zich verzoend en het (apostelen)
de dienst van die verzoening toevertrouwd.

Overweging: Opdracht tot verzoening
Wat is onze opdracht in deze wereld als kinderen
van God en zussen en broers van Jezus? We moeten
bijeenbrengen en verzoenen. Overal om ons heen
zien we dat mensen verdeeld zijn, in gezinnen,
gemeenschappen, steden, landen en continenten.
Al die verdeeldheid is een tragische weerspiegeling
van het feit dat wij niet een zijn met God. Het is maar
zelden zichtbaar dat alle mensen bij elkaar horen
als kinderen van God. Zijn opdracht aan ons is om
dat in het leven van alledag zichtbaar te maken.
Dat is onze opdracht. Waarom? Omdat God Jezus
gezonden heeft om ons met God te verzoenen en ons
de opdracht mee te geven de mensen met elkaar te
verzoenen. Wij zijn mensen die door Jezus met God
verzoend zijn en daarom hebben wij de dienst van
de verzoening als opdracht meegekregen. Bij alles
wat we doen is de belangrijkste vraag of het tot
verzoening leidt.
Gebed
God van doden en van levenden, Gij zijt een
kwetsbare God die in al uw tederheid ons nabij blijft
in leven en in sterven. Mogen wij ook bij anderen
blijven zoals zij dat nodig hebben
in het jaar dat voor ons ligt. Amen.
Donderdag 21 december

Dagtekst
Joh 1, 3: Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem
om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven
in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
Overweging: Kwetsbaar en klein
Een kind zijn we geweest. Herinneringen vervagen,
alsof we het echt achter ons laten. Maar ergens
in ons is dat kind nog aanwezig: in de spontane
vreugde die de natuur soms oproept; in de
onverwachte angst die duisternis los kan maken.
Kwetsbaar zijn we, maar meestal laten we het
niet blijken. Want de wereld verdraagt het niet, de
wereld zoals wij die gemaakt hebben.
Een kind wordt ons gegeven, kwetsbaar en
klein, kan God zó onder ons wonen? Groots en
overrompelend is het spel: God kijkt ons aan, met
de ogen van dit kind. Geraakt worden we, in hart en
ziel, bereid om ons te keren naar die kwetsbaarheid,
in ons zelf, in de ander, in de Ander. Samen zullen we
de aarde bewoonbaar maken, zoals bedoeld is. Dan
breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk, voor eeuwig de
hemel op aarde.
Gebed
Wie ben ik dat Jij mij zoekt. Jij mij roept. Wie ben
ik dat Jij mij in jouw Liefde trekt, dat Jij mij wilt
totaal. Jij die mij openbreekt ontvankelijk maakt om
jouw Geest in mij te ademen opdat ik geboren word

dienstbaar in jouw Verbond. Hier ben ik: jouw Wil
geschiede.
Vrijdag 22 december

Dagtekst
Fil 2,16: Houd vast aan het woord dat leven geeft.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn
omdat ik niet tevergeefs heb gelopen en niet voor
niets heb gezwoegd.

Overweging: Immanuel
Vandaag leven wij in een tijd die gekenmerkt is door
een aanscherpend gevoel van verwarring en leegte;
het gevolg van het afnemende ‘gevoel voor God’.
In onze geseculariseerde wereld hebben mensen
het kader verloren dat fundamenteel is voor hun
beslissing over het leven. Precies in die context
krijgt de kerstboodschap een speciale betekenis.
Vooral voor degene die in onze eeuw onder dwang
afgeleid werden van de ontmoeting met de ware
Heer van de geschiedenis of verdwaald zijn in de
moeilijkheden van het dagelijks leven, wordt ‘het
goede nieuws’ van de komst van de ‘God-metons’ door het kerstfeest herhaald. Wat voor de
menselijke krachten onmogelijk is, volbrengt God
zelf in zijn oneindige liefde door de menswording
van zijn eniggeboren Zoon.
In het mysterie van Kerstmis bewonderen wij vol
verbazing het eeuwig goddelijke Woord, dat mens
geworden is – verrassende aanwezigheid onder ons,
in ons. Door het doeltreffende ingrijpen van zijn
genade vult Hij de leegte van de droefheid en de
pijn, verlicht Hij de zoektocht naar vreugde en vrede
en begeleidt Hij al onze inspanningen om een betere
en meer samenhorige wereld te bouwen.
Gebed
Lieve God, in vertrouwen wacht ik de toekomst, in
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.
Zaterdag 23 december

Dagtekst
Lc 2, 13-14: Plotseling was er bij de engel een heel
leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden:
Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde
vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen
heeft.
Overweging: Engelen
Laat je door de engelen van Kerstmis vertrouwd
maken met de lichtheid van het bestaan, met de
vreugde in het leven. Laat je door hen zeggen,
dat God welbehagen in je vindt. Misschien krijg
ook jij dan vleugels en kun je je boven de grauwe
werkelijkheid verheffen, zodat de hemel zich
boven je opent. Onder de vele engelen op de
kerstafbeeldingen is er heel zeker een, die voor jou
is bestemd, om alleen aan jou de grote vreugde te
verkondigen dat er voor jou een redder is geboren.

Gebed
Goede God, U bent de Bron van al wat is, de
oorsprong van al wat leeft. U komt ons nabij in
een mensenkind, uw Zoon, wonend in ons midden.
Geef dat wij van Hem de liefde leren, de aandacht,
de zorgzaamheid, voor al wat leeft, voor heel uw
schepping. Dan kunnen wij ons van harte toewijden
aan wat ons te doen staat, in vrede en vreugde, in
trouw en rechtvaardigheid, leven met elkaar.
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Tekens van hoop
Tijdens de algemene audiëntie van 6 december blikte paus Franciscus terug op zijn reis naar Myanmar en
Bangladesh.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Vandaag wil ik het hebben over de apostolische
reis die ik de afgelopen dagen heb gemaakt naar
Myanmar en Bangladesh. Het was een groot
geschenk van God en daarom bedank ik Hem voor
alles, vooral voor de ontmoetingen die ik heb gehad.
Ook een welgemeend dank je wel aan de autoriteiten
van beide landen en aan al de mensen die me zoveel
geloof en liefde hebben getoond.

Kudde en gist van het Rijk Gods
Het was voor het eerst dat een opvolger van Petrus
Myanmar bezocht en dat gebeurde vlak na het
instellen van diplomatieke relaties tussen dat land
en de Heilige Stoel. Ik wilde ook in dit geval de
nabijheid van Christus en van de Kerk overbrengen
aan een volk dat geleden heeft onder conflicten en
onderdrukking. Dit volk is nu langzaam op weg
naar een nieuwe situatie van vrijheid en vrede.
Myanmar is een land waar het boeddhisme stevig is
geworteld, met haar spirituele en ethische principes,
en waar de christenen aanwezig zijn als kleine
kudde en gist van het Rijk Gods. Ik heb deze Kerk
-zo levend en hartstochtelijk- tijdens de ontmoeting
met de bisschoppen van het land en tijdens de
eucharistievieringen, mogen bevestigen in het geloof
en in de eenheid.

De toekomst van Azië
De eerste Mis was op een groot sportcomplex in
het centrum van Rangoon. Het Evangelie van de
dag vertelde hoe de vervolging om het geloof in
Jezus normaal is voor zijn leerlingen. Het is een
mogelijkheid tot getuigenis, maar “geen haar van hun
hoofd zal verloren gaan” (vlg. Luc. 21, 12-19).
De tweede Mis was met de jongeren: een teken van
hoop en een speciaal cadeau van de Maagd Maria in
de kathedraal die haar naam draagt. In de gezichten
van die jongeren, zo vol vreugde, heb ik de toekomst
van Azië gezien: een toekomst die niet zal toebehoren
aan degenen die wapens vervaardigen, maar aan hen
die broederschap zaaien. En ook weer als teken van
hoop heb ik de eerste stenen gezegend van zestien
kerken, een seminarie en de nuntiatuur: achttien
stenen!
Vredesproces
Naast de katholieke gemeenschap heb ik ook de
autoriteiten van Myanmar mogen ontmoeten. Ik
heb de inzet voor het vredesproces in het land
mogen aanmoedigen en de hoop uitgesproken dat
alle groepen in het land, niet één uitgesloten, samen

mogen werken aan dat proces van wederzijds
respect. In die geest wilde ik de vertegenwoordigers
van de verschillende religieuze gemeenschappen die
aanwezig zijn in het land, ontmoeten. In het bijzonder
heb ik aan de hoogste raad van de boeddhistische
monniken de achting van de Kerk mogen
overbrengen voor hun oude spirituele traditie. Ik heb
ook het vertrouwen uitgesproken dat christenen en
boeddhisten gezamenlijk mensen mogen helpen om
God en de naaste lief te hebben, door elke vorm van
geweld af te wijzen en het kwade te bestrijden met
het goede.

Respect en dialoog
Na mijn vertrek uit Myanmar ben ik naar Bangladesh
gegaan waar ik allereerst eer heb gebracht aan de
martelaren van de onafhankelijkheidsstrijd en aan
de ‘Vader van de Natie’ (Mujibur Rahman, red.). De
Bengaalse bevolking is overwegend moslim en dus
luidde mijn bezoek een volgende stap in van respect
en dialoog tussen het christendom en de islam. Dit in
navolging van het bezoek van de zalige Paulus VI en
de heilige Johannes Paulus II. Ik heb de autoriteiten
van het land herinnerd aan het feit dat de Heilige
Stoel vanaf het begin de wil van het Bengaalse volk
heeft ondersteund om een onafhankelijk land te
worden. Ook de wil tot naleving van de vrijheid van
godsdienst wordt ondersteund. In het bijzonder
heb ik uiting willen geven aan mijn solidariteit met
Bangladesh wat betreft hun inzet om de Rohingyavluchtelingen te helpen.
Levende gemeenschappen
De Mis die werd gevierd in een park van Dhaka werd
verrijkt door de wijding van zestien priesters. Dat
was een van de meest betekenisvolle momenten
van de reis. Zowel in Bangladesh als in Myanmar
en andere landen in Zuidoost Azië ontbreken
roepingen niet, God zij dank. Het is een teken van
levende gemeenschappen, waar de stem van de
Heer weerklinkt met de roep om Hem te volgen. Ik
heb deze vreugde gedeeld met de bisschoppen van
Bangladesh en heb hen aangemoedigd bij hun mooi
werk voor de gezinnen, de armen, het onderwijs, de
dialoog en de sociale vrede. Ik heb deze vreugde ook
gedeeld met heel veel priesters en religieuzen in het
land, met de seminaristen en zij die het noviciaat
doorlopen. In hen heb ik de ontluikende knoppen van
de Kerk in dit land gezien
Een open hart
In Dhaka hebben we een krachtig moment beleefd
van interreligieuze en oecumenische dialoog. Dat

heeft me in staat gesteld te benadrukken dat een
open hart de basis vormt voor een cultuur van
ontmoeting, harmonie en vrede. Ik heb het Moeder
Teresa Huis bezocht, waar de heilige verbleef als
ze in de stad was. Daar worden nu heel veel wezen
en mensen met een beperking opgevangen. De
zusters beleven, volgens hun charisma, elke dag
de Aanbidding en de dienstbaarheid aan de arme
en lijdende Christus. En nooit, nooit ontbreekt de
glimlach om hun lippen: zusters die zoveel bidden,
die de lijdende mens voortdurend dienen met een
glimlach. Dat is een mooi getuigenis.

Vreugde van het Evangelie
De laatste bijeenkomst was die met de Bengaalse
jongeren, zo rijk aan getuigenissen, dans en gezang.
Wat kunnen ze goed dansen, die Bengalezen! Het was
een feest dat de vreugde van het Evangelie toonde
die door die cultuur is ontvangen; een vreugde die
gevoed is door de offers van zovele missionarissen,
catechisten en christelijke ouders. Bij die ontmoeting
waren ook jonge moslims en jongeren van andere
religies aanwezig: een teken van hoop voor
Bangladesh, voor Azië en voor de hele wereld. Dank
u wel.
(Bron : KN 2017/bewerkt-mk)

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.
KO JOOSSE
Liturgie met ouderen
In deze uitgave worden
achtergronden belicht en
aanwijzingen gegeven voor het
vieren van liturgie met oudere
mensen. Er wordt onder andere
ingegaan op de mogelijkheid
van woord- en gebedsdiensten,
communievieringen,
ziekencommunie, ziekenzalving en rituelen rondom
de dood.
Baarn: Gooi & Sticht, 1995; 168 blz. Prijs: Srd 5,=
EDWIN ROBERTSON
Chiara
Ontstaansgeschiedenis van de
focolarebeweging onder leiding
van Chiara Lubich. De geschiedenis
van een invasie van liefde, die
hoop geeft aan de wereld.
Nijmegen: Nieuwe Stad, 1983; 163 blz.
Prijs: Srd 5,=
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SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Ik ben in jou

Wat streven wij?

KATHOLIEK
ERFGOED
Ecclesia (Grieks = volksvergadering)
In het Nieuwe Testament de term voor de
gemeenschap van hen die God in Christus
verzamelt tot zijn heilig en priesterlijk volk. Het
woord wordt in het Nederlands meestal vertaald
door gemeente of kerk.

Ecclesiologie
Onderdeel van de theologie dat de stichting, het
wezen en de structuur van de kerk, als plaatselijke
en als universele kerk, bestudeert.
Hoeveel keer gedurende dag ben je bewust
gewaar van Mij? Hoeveel keer gedurende dag
zie je Mijn hand in wat er gebeurt en spreek
je dankbaarheid uit? Neem vandaag de tijd en
probeer steeds met Mij in contact te blijven.
Je zult het in het begin niet makkelijk vinden,
want je zult jezelf steeds zien afdwalen op al die
zijweggetjes van het leven, terwijl gedurende
lange perioden geen enkele gedachte aan Mij in je
bewustzijn opkomt. Om te beginnen moet je leren
je bewustzijn naar Mij terug te brengen en om
het beletten doelloos af te dwalen. Maar als je dat
blijft doen, zul je je langzaam maar zeker steeds
meer bewust gewaar van Mij worden. Je zult
leren in Mij te leven, te bewegen en met je hele
zijn in Mij te zijn en je zult de betekenis van ons
één-zijn kennen; en weten dat er geen scheiding
is; dat Ik in je ben en dat jij in Mij bent en dat wij
één zijn.
Uit: Open innerlijke deuren

‘De Heer als een
krijgsheld’

Ecce Homo (Latijn = ‘ziet de mens’)
De landvoogd Pilatus hoopte dat het volk voor de
vrijlating van Christus zou zijn. Het volk wees de
vrijlating van Christus echter af en eiste zijn dood.
Volgens de overlevering zou Pilatus Christus na
de geseling aan het volk getoond hebben: ‘Ziet de
mens’.
Er zijn heel wat sprookjes waarin de mens zijn
wensen mag uiten. Meestal zijn het drie wensen
die hij mag doen. En het is helemaal niet zo
gemakkelijk voor hem, om te wensen wat hij
werkelijk wil. Meestal heeft hij aanvankelijk zo
veel wensen, dat hij helemaal niet weet waar
hij moet beginnen. Maar dan verstrikt hij zich
in zijn eigen wensen. In een bepaald sprookje
bijvoorbeeld wenst een man beter weer, het mag
niet regenen. Maar dan merkt hij, dat er niets
meer groeit. Nu moet het alleen nog ‘s nachts
regenen. Maar daar heeft de nachtwaker bezwaar
tegen. Tenslotte laat hij het maar weer bij het
oude. Zijn drie wensen zijn op niets uitgelopen.
Wat wensen wij nu echt? Waar hebben wij
behoefte aan, wat steven wij na, wat zouden wij
willen bereiken?
Uit: Vergeet het beste niet

Gods liefde

Met God valt niet te spotten – zoveel is wel
duidelijk dankzij de profeten in het algemeen,
maar zeker ook door Jesaja’s woorden in het
bijzonder. Dat blijkt uit vers 13. Dat vers lijkt
er wat los bij te staan, maar God is geen vers
om overheen te lezen. Zeker niet voor ons als
westerse christenen die van God nog wel eens
een ‘lievige opa’ willen maken. Maar God is veel
meer te vergelijken met een krijgsheld, als een
oorlogsveteraan die de strijdlust aanwakkert
om de strijd aan te gaan met de machten van het
kwaad. En dat is maar goed ook. Want zeker in
tijden van ellende, de onrecht en crisis heb je niet
zo veel aan een goedmoedige opa. Dan ben je veel
beter af met een God die het gevecht aangaat met
Zijn vijanden, de duistere machten en de kwade
krachten. Zo’n God is de God van Israël.
Uit: Filippus Dagboek

Het meest verrassend aan Gods liefde? Het
heeft helemaal niets met jou te maken. Anderen
houden van je om wie je bent, omdat je kuiltjes
in je wangen hebt wanneer je lacht of vanwege
je onweerstaanbare charme. Sommige mensen
houden van je om wie je bent. God niet. Hij
houdt van je omdat Hij is wie Hij is. Hij houdt
van je omdat Hij daarvoor kiest. Zijn liefde, die
nergens door veroorzaakt wordt en zichzelf
voortbrengt, spontaan en altijd even oneindig,
hangt af van zijn keuze om haar te geven. ‘Het
is niet omdat u talrijker was dan de andere
volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het
kleinste van allemaal! Maar omdat hij u liefhad’.
Jij beïnvloedt Gods liefde niet. Net zomin als je
kunt beïnvloeden dat een boom een boom is, dat
de lucht de lucht is en dat een rots een rots is.
Zo is het ook onmogelijk om de liefde van God te
beïnvloeden.
Uit: Leven in zijn handen

Engelenmis
Bij de begrafenis van een kind jonger dan zeven
jaar, wordt een votiefmis ter ere van de engelen
opgedragen. In de gebeden en lezingen worden
engelen velen malen vermeld.

Episcopaat
1 Het ambt van een bepaalde bisschop
2 De gezamenlijke bisschoppen van een land of van
de gehele kerk.
Epistel
Lezing, in de dienst van het Woord, van een tekst
uit de bijbel, die niet uit een van de vier evangelies
is genomen, maar meestal is ontleend aan een
brief van de apostelen, onder wie Paulus. Een
brief begint in de regel met een groet en eindigt
met een zegen. Men neemt aan dat de brieven in
vroegchristelijke gemeenten zijn voorgelezen.
Epitaaf
Stenen of houten gedenkteken met een religieuze
voorstelling, meestal in of bij een kerk, waarmee
de gedachtenis aan een overledene levend wordt
gehouden.
Erfzonde
De zonde die alle mensen, behalve Maria, via hun
ouders geërfd hebben. Wij delen in de schuld
van Adam, de eerste mens, die alle mensen
vertegenwoordigt. Door het doopsel wordt de
zonde weggewassen

Eschatologie
De leer van het einde van de mensheid en de
wereld. In het Oude Testament staat weinig over
de toestand na de dood. Pas in de Openbaringen,
vindt men speculaties daaromtrent. De weerklank
van de joodse apocalyptische geschriften treft
men in het Nieuwe Testament aan bij de evangelist
Matteüs en in de apokalyps van Johannes. De kerk
van de eerste christenen verwachtte de spoedige
wederkomst van Christus
Evangeliarium
Liturgisch boek met de tekst van de vier
evangelies, met indeling in capitula voor de
lezingen tijdens het kerkelijk jaar
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Aartsbisschop Harris: ‘Droom en droom groot’
Vertaald en bewerkt door Melvin Mackintosh
Bezoek aan gevangenissen

Gevangenen moeten erkennen dat ook zij Advent
vieren en een periode ondergaan van hoopvol
wachten terwijl zij zich voorbereiden op een
betere toekomst wanneer zij vrij komen. Dit is
de boodschap van hoop die gegeven werd door
aartsbisschop Joseph Harris tijdens zijn jaarlijkse
bezoeken aan gevangenissen in Trinidad & Tobago.
De bezoeken zijn gestart op 4 december in de
gevangenis van Port-of-Spain. De dag erna was de
aartsbisschop bij de gevangenen in de ‘Women’s
Prison’ en ‘Remand Prison’. Op 7 december
bezocht hij ‘Golden Grove’ in Arouca, het ‘Eastern
Correctional Rehabilitation Centre’ in Arima en
het ‘Maximum Prison’ en ‘Youth Training Centre’ in
Arouca. Op 8 december ging aartsbisschop Harris
naar het ‘Carrera Convict Prison’.

Mensonterend

In een telefonisch interview met Catholic News
vorige week woensdag, riep de aartsbisschop

de natie op en zei “We moeten blijven lobbyen
voor het respecteren van mensenrechten, ook
in de gevangenissen. Onze mensen moeten
menswaardig behandeld worden. We kunnen
het niet zien als een plek voor gevangenen, maar
een rehabilitatiecentrum waar wij de mensen

Nederlandse bisschoppen: ‘Bid rozenkrans voor
de vrede’

‘Zo vaak mogelijk bidden’

De bisschoppen sluiten met hun initiatief aan
bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen
delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd
zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, “omdat
dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in
ons leven te kunnen herkennen”. Die aansporing
sluit op zijn beurt aan bij de heilige paus Johannes
Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium
Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het
rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking
heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed
dat ten diepste verband houdt met Christus. In
de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed
de diepgang van de volledige boodschap van het
Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een
samenvatting is, in zich verenigd.”
Concreet stellen de bisschoppen voor elke maand
op een speciale dag de rozenkrans te bidden. Alle
gelovigen wordt gevraagd daaraan mee te doen,
“ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met
anderen tezamen”.

Nederlands herinnerings-sms’je

Om eraan herinnerd te worden kunnen
belangstellenden zich aanmelden via www.rkkerk.

De aartsbisschop reageerde op enkele zorgpunten
die opgetekend zijn tijdens de bezoeken en gaf aan
dat hij bij het management van de gevangenissen
erop heeft aangedrongen om programma’s
over entrepreneurship te introduceren in de
gevangenissen in het land. Dit zou gevangenen
in de gelegenheid stellen om ‘iets voor zichzelf te
beginnen’ wanneer ze uit de gevangenis komen.
“Vaak genoeg ervaren we mensen in de gevangenis
en wanneer ze eruit komen en op zoek gaan naar
een baan en ze zeggen dat ze uit de gevangenis
komen, dan krijgen ze die baan niet. Met die
vaardigheden geleerd uit het entrepreneurship
programma, zou zo iemand voor zichzelf kunnen
starten,” zei de aartsbisschop. Ondanks de
uitdagingen, moedigde hij de gevangenen aan om
te dromen en groot te dromen.
Aartsbisschop Harris gaf aan dat de problemen in
de gevangenissen verschillend waren. In Remand
Yard zag hij overvolle cellen. “De cellen zijn
inhumaan, kleine ruimtes, geen toilet, een smalle
deur voor toegang en één klein raampje. Het is
mensonterend,” zei hij.

Gevangenispastoraat

Instrument van vrede

De Nederlandse bisschoppen roepen alle
katholieken op het komend jaar de rozenkrans
voor de vrede in de wereld te bidden. Aanleiding is
de afsluiting van het Fatimajaar op 13 oktober. Met
die afsluiting is niet de oproep van Maria beëindigd
om liefst dagelijks de rozenkrans te bidden voor
de vrede. “Deze oproep is zeker ook in de wereld
van nu van zeer actuele betekenis”, aldus een
persbericht van de kerkprovincie.
“We willen bidden dat God de vrede in de wereld
zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de
Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) - onszelf
tot een instrument van Gods vrede maakt. Het
zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor
bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u
weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

kunnen behandelen.” Hj erkende dat penitentiaire
ambtenaren hun best doen, maar herhaalde dat de
fysieke omstandigheden niet zijn wat ze zouden
moeten zijn. Hij waarschuwde ervoor dat wanneer
burgers als dieren behandeld worden, zij op die
wijze zullen handelen en zich gedragen.

nl aanmelden. Zij ontvangen dan elke maand een
herinnerings-sms’je. Deelnemers kunnen dan die
dag of rond het betreffende tijdstip meebidden
en zich zo verbonden weten met elkaar en met de
bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de
vrede. Op de site is ook een handleiding voor het
bidden van de rozenkrans.
De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot
intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:
1 januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en
Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria
Lichtmis)
19 maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van
de Heilige Maagd Maria
9 april – Hoogfeest Aankondiging van de Heer
(Maria Boodschap)
31 mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria
aan Elisabeth
9 juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete
Moeder van Den Bosch
15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 september – Feest Maria Geboorte
7 oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van
de Rozenkrans
1 november – Hoogfeest Allerheiligen
8 december – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de Heilige Maagd Maria

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Reagerend op de vraag waarom deze bezoeken,
antwoordde de aartsbisschop dat het antwoord
zit in Mattheus 25,37-43. Hij voegde eraan toe
dan gevangenispastoraat onderdeel is van het
Evangelie en van het mandaat voor toetreding tot
het Koninkrijk in de hemel. “Ik vervul de taak die
Hij aan ons heeft opgedragen om toe te treden tot
het Koninkrijk,” zei de aartsbisschop tegen Catholic
News.
De aartsbisschop merkte op dat alle vorige
aartsbisschoppen aan gevangenispastoraat
meegewerkt hebben en hij heeft die
traditie voortgezet. Hij herinnerde zich de
aartsbisschoppen Anthony Pantin en Edward
Gilbert die elk jaar op bezoek gingen.
Volgens informatie van de Communicatie afdeling
van T&T Gevangeniswezen, startte het bezoek
van aartsbisschop Harris aan de Port-of-Spain
gevangenis met een formele ceremonie op de
binnenplaats waar hij de verzamelde gevangenen
toesprak, hun aanmoedigde om voordeel te halen
uit beschikbare programma’s en betrokken te
raken in entrepreneurship.
Hij deelde met hun dat hij van plan is om bij zijn
pensionering, zich te gaan bezighouden met
landbouw en veeteelt. De aartsbisschop vertelde
de gevangenen dat mensen altijd voedsel nodig
hebben. Landbouw is één van de wegen voor de
gevangenen om op het rechte pad te blijven.
Aartsbisschop Harris kreeg een serenade van
Outfit International, een band die opgericht is
in de gevangenis. Hierna volgde een Q&A sessie.
Een gevangene nam de gelegenheid om zijn
verontschuldigingen aan te bieden voor wat zich
had voorgedaan met de voormalige priester, nu
bisschop Clyde Harvey van Stg. George, Grenada.
Aartsbisschop Harris bezocht alle afdelingen van
de gevangenis. Na de tour had de aartsbisschop
een lunch met penitentiaire ambtenaren in de
Sterling Stewart Leeszaal. Sterling Stewart was
een gewezen commissaris van de gevangenis en de
ruimte was voorheen een cel voor de doodstraf.

Bron: Catholic News T
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wereldkerk
Paus roept Trump op status quo Jeruzalem te respecteren
Tegen adviezen in

Paus Franciscus heeft vorige week woensdag
geprobeerd de Amerikaanse president Donald
Trump over te halen de status quo van Jeruzalem
te respecteren. Trump kondigde aan Jeruzalem
officieel als hoofdstad van Israël te erkennen.
“Ik kan niet zwijgen over mijn grote zorgen over
de situatie die zich dezer dagen heeft ontwikkeld
en tegelijkertijd wil ik een hartgrondig appel doen
om te verzekeren dat iedereen de status quo van
de stad serieus respecteert overeenkomstig de
relevante VN-resoluties”, zei de paus woensdag
tijdens de algemene audiëntie.
President Trump kondigde eerder deze week
zijn voornemen aan om Jeruzalem te erkennen
als de hoofdstad van Israël en de Amerikaanse
ambassade vanuit Tel Aviv over te hevelen naar
Jeruzalem. Het besluit, tegen de adviezen van
Trumps eigen veiligheidsadviseurs, zou de MiddenOostenpolitiek doorbreken zoals de VS die de
afgelopen 22 jaar heeft gevoerd.

Kritiek op beleid

“Jeruzalem is een unieke stad, heilig voor Joden,
christenen en moslims, waar de heilige plaatsen
voor deze godsdiensten worden vereerd en het
heeft een speciale roeping voor vrede”, aldus de
paus. “Ik bid de Heer dat die identiteit mag worden
behouden en versterkt omwille van het Heilig
Land, het Midden-Oosten en de hele wereld, en dat
wijsheid en voorzichtigheid zullen overwinnen
door nieuwe spanningen te vermijden in een
wereld die toch al door zovele wrede conflicten
wordt geteisterd.”

Tomasi. In de internationale betrekkingen kun je
niet zomaar eenzijdige beslissingen nemen. Tijdens
zijn langjarige ervaring als Vaticaans diplomaat
heeft hij telkens moeten vaststellen dat “verdiepte
samenwerking” internationaal nodig is.

Steun vredesproces

Trumps voornemen leidde tot scherpe kritiek
van de vroegere Vaticaanse vertegenwoordiger
bij de VN, aartsbisschop Silvano Tomasi. In een
interview met Radio Vaticaan zei hij dat de
twee-statenoplossing voor Israël en Palestina
ernstig wordt bedreigd. De ervaren diplomaat
uitte ook ernstige kritiek op de terugtrekking
van de VS uit de onderhandelingen over een
internationaal migratie- en vluchtelingenpact. Ook
het inreisverbod voor mensen uit zes overwegend
islamitische landen werd door Tomasi bekritiseerd.
Al deze maatregelen verscherpen de situatie alleen
maar. De houding van de Amerikaanse regering
“zaait daarmee veel verdeeldheid in plaats van
eenheid. Het ontbreekt haar aan goede wil om
met de internationale gemeenschap samen te
werken”, aldus Tomasi. Gebaren en uitlatingen “die
de internationale consensus doorbreken, roepen
het gevaar van nieuwe geweldsuitbarstingen
op”. “Een dergelijke politiek moet men met alle
mogelijke middelen zien te voorkomen”, aldus

Mexicaans bisdom blaast kerstvieringen af

het jaar de misdaad toeneemt omdat mensen hun
kerstbonussen ontvangen en kerstinkopen doen.

De christelijke leiders van Jeruzalem hebben
woensdag een indringend appel op president
Trump gedaan om in geen geval de internationale
status van de stad te laten vallen. “Iedere
plotselinge verandering zal onherstelbare schade
aanrichten”, schrijven de dertien patriarchen en
hoogwaardigheidsbekleders in een open brief
aan de Amerikaanse president. “Wij zijn ervan
overtuigd dat een dergelijke stap haat bevordert
en conflicten, geweld en leed in Jeruzalem en het
Heilig Land zal veroorzaken.”
De ondertekenaars roepen Trump op juist het
vredesproces tussen Israël en de Palestijnen te
ondersteunen. Een duurzame vrede kan niet
bereikt worden als Jerzualem niet als heilige
stad en gemeenschappelijk oord van de drie
godsdiensten en beide volken behouden blijft.
“Wij vertrouwen erop dat dat wij met krachtige
steun van onze vrienden, zowel Israëli’s als
Palestijnen, voor het sluiten van een duurzame en
rechtvaardigde vrede kunnen werken die allen
dient die naar de heilige stad Jeruzalem verlangen
om hun lot te vervullen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Animatiefilm geeft
verfrissende kijk op
Kerstverhaal

Gevaarlijkst voor priesters

Maatregelen beloofd

Een bisdom in een van de meest gewelddadige
deelstaten van Mexico heeft vanwege het geweld
kerstvieringen ‘op risicovolle tijden’ afgeblazen.
De politie is om extra bescherming gevraagd. “Ten
aanzien van het probleem van de onveiligheid
is ons normale vieringenschema grotendeels
gehandhaafd, maar vermijden wij vieringen
op momenten die heel gevaarlijk kunnen zijn”,
aldus vicaris-generaal José Luis Copean Rueda
tijdens een persconferentie. Hij sprak namens
zijn bisschop in Villahermosa, hoofdstad van de
staat Tabasco. Volgens El Heraldo de Tabasco
vertelde de vicaris dat hij had gesproken met
het hoofd van het ministerie van Openbare
Veiligheid. Die beloofde ten aanzien van het
probleem van de openbare veiligheid ‘alle
noodzakelijke stappen’ te ondernemen. “Wij hopen
dat de verschillende staats- en gemeentelijke
autoriteiten dienovereenkomstige maatregelen
zullen nemen om veiligheid te bieden, niet alleen
aan de Kerk, maar aan de gehele samenleving.”
Mgr. Copean merkte op dat tegen het einde van

In september meldde het Burgerobservatorium
Tabasco dat de deelstaat afgelopen jaar de
twijfelachtige eer ten deel is gevallen nationaal de
meeste ontvoeringen per hoofd van de bevolking
te tellen. “De staat Tabasco staat nummer één in
vijf misdaadcategorieën: kidnapping, gewelddadige
overvallen, winkelroof, straatroof en veediefstal”,
aldus de directeur van het Observatorium, Julia
Arrivillaga. Het Katholieke Multimediacentrum
publiceerde in augustus een rapport waaruit
blijkt dat Tabasco een van de gevaarlijkste staten
is voor priesters en dat Mexico voor priesters het
gewelddadigste land van Latijns-Amerika is.
Volgens de misdaadmeter van Jane’s is de
verslechterende veiligheidssituatie in Mexico
het gevolg van de versplintering van de ooit
oppermachtige misdaadkartels. Talloze
criminele benden voeren een felle machts- en
concurrentiestrijd. In de deelstaat Tabasco
overschreed het aantal moorden (247) in de eerste
helft van dit jaar al het totaal van 2015 (244)
en naderde het snel het totaal van 2016 (287).
In de grootste deelgemeente van de hoofdstad
Villahermosa steeg het aantal moorden in twee
jaar tijd van gemiddeld 15,9 per 100.000 inwoners
naar 22,7. Het hoogste aantal moorden vindt plaats
in de gemeenten Huimanguillo en Tenosique, die in
dezelfde periode stegen van 26 tot 37,8 en 20 tot
36,5 doden per 100.000 inwoners.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

De Amerikaanse animatiefilm The Star, waarin het
kerstverhaal op een originele en grappige manier
vanuit het standpunt van de dieren wordt verteld,
verovert momenteel de Amerikaanse bioscopen.
De animatiefilm loopt sinds eind november in de
zalen en staat nu al in de top 10 van meest bekeken
bioscoopfilms. De originele invalshoek laat de
regisseur en animatiekunstenaar Timothy Reckart
toe zijn creativiteit de vrije loop te laten.
De Bijbel verstrekt weinig details over de dieren
bij de geboorte van Christus, met uitzondering
van een ezel en de schapen van de herders, zegt
Reckart. Maar juist die invalshoek, waarbij
het kerstverhaal vanuit hun perspectief wordt
verteld, zorgt voor een nieuwe, frisse kijk
op de gebeurtenissen. De scenaristen en het
animatieteam gingen niet over een nacht ijs. Zij
lieten zich uitvoerig adviseren door Bijbelkenners
en predikanten om trouw te blijven aan de details
en de geest van het kerstverhaal. Zorgvuldig ook
werd erover gewaakt dat het uiterlijke van de
hoofdpersonages trouw overeenkomt met hun
joodse of Arabische afkomst.

Bron: Kerknet

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN C – Pagina

OMHOOG zondag 17 december 2017

3

parochieberichten
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.

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

za 16
06.00u: Aanvang Auroramissen
16.30u: Huwelijksinzegening Cedric Rellum en Whitney
Coulor
19.00u: Eucharistieviering
zo 17
10.00u: Hoogmis/3de zondag van de Advent
ma 18 19.00u: Requiemmis
di 19
17.30u: Levende Kerststal – Kerstviering voor de
jongeren
wo 20 17.30u: Levende Kerstal – Kerstviering voor de
jongeren
za 23 19.00u: Eucharistieviering
zo 24 10.00u: Eucharistieviering
21.30u: Nachtmis voor kerst
ma 25 10.00u: Pontificale Hoogmis van Kerst
di 26
08.00u: Doopdienst
10.00u: Hoogmis Tweede Kerst
do 28 12.00u: H. Mis/Zegening kinderen ivm Onnozele
Kinderen
GEEN PETRUS DONDERSLOF
vr. 29 GEEN H. MIS OM 12.00u
za 30 19.00u: Eucharistieviering
zo 31 10.00u: Eucharistieviering
ma 01 10.00u: Pontificale Hoogmis met Nieuwjaarszegen
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.
• Op zaterdag 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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

zo 17

za 16		
17.30u		
H. Mis
za 23		
17.30u		
H. Mis
Mededeling
Marialof begint weer woensdag 10 januari 2018.
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

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.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com

za 16
18.00u: H. Mis vooravond derde advent met
kindernevendienst
zo 17
08.00u: H. Mis derde advent met
kindernevendienst
ma 18 18.00u:.H. Mis
wo 20 18.00u:.H. Mis
do 21 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur).
vr 22
18.00u: H. Mis
za 23 18.00u: H. Mis vooravond vierde zondag van de
advent
zo 24 08.00u: Geen heilige mis!
18.00u: Kerstavond: Kinderkerstviering met
kerstspel
21.00u: Kerstnachtmis met Salvatorkoor
Mededelingen op Noord
• Zaterdag 16 en zondag 17 december is er
kindernevendienst. Op 23 en 24 december geen
kindernevendiensten!
• Donderdag 21 december: Een kwartiertje voor God,
aanvang om 16.00 uur, afsluiting met de sacramentele
zegen tegen 18.00 uur.
• In deze laatste adventsdagen ontvangt u wederom
de gebruikelijke rondzendbrief van de parochie. Daarin
opgenomen een overzicht van alle diensten rond Kerstmis,
Oud en Nieuw. Zeer ter lezing aanbevolen!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 17
08.00u: Woord - Comm. Dienst derde advent met
kindernevendienst
zo 24 08.00 u: H. Mis vierde advent
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 17
09.00u: H. Mis derde advent met
kindernevendienst
zo 24 09.00 u.H. Mis vierde advent

10.00u: H. Mis. 3e zondag van de Adventstijd
11.45u: Engelse mis
do 21 Kerstconcert
zo 24 10.00u: H.Mis | Mary Guide: Holy Mass
19.00u: Kerstnacht Hoogmis in de St.
Bonifaciuskerk
ma 25 10.00u: H.Mis.
12.00u: Mary Guide: H.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.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
zo 24 10.00u: Holy Mass
19.00u: Christmas Eve: Holy Mass in the St.
Bonifacius
ma 25 12.00u: Holy Mass
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
za 16
zo 17
vr 22
za 23
zo 24
ma 25
za 30

19.00u: H.Mis.
08.00u: Woco. 3e zondag van de adventstijd
Kerstviering
19.00u: H. Mis
08.00u: WoCo. 4e zondag van de adventstijd
19.00u: Kerstnacht Hoogmis
08.00u: H.Mis
19.00u: Woco

zo 17
08.00u: Eucharistieviering
ma 18 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 19
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 20 18.30u: Begi Kerki
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
vr 15
za 16
zo 17

17.30u: Doopinstructie (Doop 26 dec)
10.00 u Eucharistieviering Ashiana
08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed | Eucharistieviering
wo 20 18.30u: Rozenkransgebed |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.
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
zo 17
08.00u: Eucharistieviering
17.30u: Boeteviering en gelegenheid voor
persoonlijke biecht
ma 18 17.00u: Spreekuur
17.00u: PK EHC
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 20 17.00u: PK Vormsel
do 21 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed

18.30u: H. Mis
vr 22
18.00u: Doopinstructie
• 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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
za 16
18.30u: 3e Meditatieve dienst
zo 17
07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering met babydoopviering
ma 18 18.30u: Gebedsdienst KCV in de sacristie
wo 19 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’
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
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.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u 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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
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)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00u
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00u,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00u
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00u.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke vrijdag: Noveen OLV v. Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
Wordt Vervolgd op Pagina C4
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De genezing van Dylan

Dylan verzette zich eerst om naar Batavia te gaan, in
zijn rolstoel, zijn onmacht en beperkingen en bewust
van alle aandacht die hij zou krijgen, maar gaandeweg
de dag ontdooide hij en hadden wij als familie een
plechtige en vredige dag. Na lange tijd! Wij zijn onze
mede-bedevaartgangers zeer erkentelijk voor deze
bijzondere dag, voor het delen van hun gevoelens
en de ervaring van de kracht van het geloof. De
donderdag na de bedevaart, ging Dylan naar school.
Dylan moest echter die dag met de klas naar TBL voor
een schoolfilm. Hij besloot om niet in de rolstoel mee
te gaan. De rolstoel was wel in de bus geplaatst, maar
Dylan heeft er geen gebruik van gemaakt. Hij heeft
zelfstandig gelopen, en dat met zijn schoolvrienden
en lerares. Wij als ouders waren volledig verrast en
superblij, maar natuurlijk ook vertwijfeld en met
angst. Zal hij morgen geen pijn meer hebben?

Bijzondere versterking in geloof

Juli 2017: tot dat moment was er geen reden geweest
Vervolg van Pagina C3

KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
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
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)
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
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8215126
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
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. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 16
18.30u: Woco
zo 24 23.00u: Kerstnachtdienst
zo 31 09.00u: Woco
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshart om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
zo 17
08.00u: Eucharistieviering
di 19
18.30u: Gebedsdienst
wo 20 16.30u: PK – H. Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 21 18.30u: Eucharistieviering
vr 22
16.30u: PK-EHC (leidster)
za 23 19.00u: Eucharistieviering
zo 24 18.00u: Kerstnachtdienst
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van 9
uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. Iedere

voor een doktersbezoek. Dylan heeft geen terugval
gekend. Hij had wel spierpijnen, niet alleen in zijn
benen maar ook ook op andere lichaamsdelen.
Hij deed weer aan sport en de lessen lichamelijke
opvoeding op school. Langzaam maar zeker kon hij
al meer fysieke belasting aan en deed vanaf medio
mei vier keren in de week aan een vorm van fysieke
training. Ook zijn schoolprestaties waren weer in
de lift. Hij heeft zijn zelfvertrouwen hervonden. De
vriendenrelaties op school werden weer normaal
en af en toe kwamen leerlingen bij hem thuis
over de vloer. Onze vrienden binnen de kerkelijke
gemeenschap hebben onze wanhoop en verdriet
gezien en mgr. Choennie ingeroepen voor hulp. Vanaf
dat moment werd onze hoop een levende hoop. Het
verhaal van Petrus Donders, welke bij ons algemeen
bekend is, heeft pas door de noveen en de bedevaart
naar Batavia zijn impact en beleving gehad en ons
geloof versterkt. Ons gezinsleven heeft een bijzondere
versterking gerkegen door deze gebeurtenis en wij

kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 16
17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo 17
08.30u: H. Mis met toediening van H. Vormsel
za 23 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo 24 08.00u: H. Mis. (vierde zondag van de advent).
19.00u: Nachtmis
ma 25 08.30u: Hoogfeest van Kerstmis: H. Mis.
do 28 08.00u: HH. Onnozele kinderen. H. Mis. en
zegenen van de kinderen.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 17
08.00u: Woco
di 19
19.00u: Rozenkransgebed
wo 20 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 16
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis. Zondag
3 van de Advent
zo 17
08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis.
Zondag 3 van de Advent
18.00u: Kerstopvoering van de jongeren
ma 18 17.00u: Volwassenencatechese
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 19
16.00u: Senioren
16.30u: Parochiecatechese | 17.00u: Oefening
psalmzang
wo 20 19.00u: H. Mis
do 21 18.30u: Gebedsgroep
17.00u: Groot Henar: Zangoefening
vr 22
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.
• Schooldiensten i.v.m. Advent en Kerst, in de week van
maandag 18 tot donderdag 21 december 2017.
• De Christus-icoon is in tien gezinnen gerouleerd in
Wageningen. Hij is nu overgebracht naar Nieuw Nickerie in
afwachting op welke parochie nu volgt.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 17

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 3 van de Advent.
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
zo 17
08.00u: Rozenkransgebed
18.30u: Woco. Zondag 3 van de Advent
ma 18 16.00u: P.K Jaar I
di 19
17.00u: H. Don Boscokoor
wo 20 16.30u:. P.K. Jaar II
do 21 16.30u: P.K. Jaar III

zijn zo dankbaar voor dit geschenk van onze lieve
Heer Jezus Christus. Als je zo diep in de put gezeten
hebt en niet meer wist waar het leven van Dylan naar
toe ging, is dankbaarheid misschien zelf te zwak om
deze manifestatie van beterschap te omschrijven. Wij
hebben de diepste zin van het geloof in de Heer mogen
ervaren! In september 2017 is Dylan met goede cijfers
overgegaan naar de volgende klas. Hij sport en traint
weer volop. Hij ontwikkelt zich tot een fijne jongeman.
Wij willen u bij deze omarmen en bedanken voor uw
ondersteuning, beleving, gebed en de hoop die wij
allen hebben mogen ontvangen en welke deel zijn
geweest van het herstel van Dylan. God bless!

17.00u: Volwassenencatechese
vr 22
17.00u: Gebed
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 17

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
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.
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.
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.
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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 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
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ma 25 1e Kerstdag: geen dienst
di 26
09.00u: Eucharistieviering (Pater Gilson). 2e
Kerstdag
zo 31 09.00u: Jaarafsluiting + Nieuwjaarszegen.
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
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.)

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

