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Recht door zee
Thema voor de week van gebed 2018
Door: Raad van Kerken in Nederland
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht
door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat
jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren.
In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen
met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het
uitgangspunt voor het materiaal van de Week van
Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door
de gezamenlijke kerken uit de Caribbean.
Gods rechterhand
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over
hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand
is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie
kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods
rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen
mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten.
Maar God maakte een krachtig statement, het was
genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.
Uw rechterhand, HEER, ontzagwekkend in kracht
Exodus 15 vers 6a, Nieuwe Bijbelvertaling
[aangepast]

Het verhaal over de bevrijding van het volk van
God, is zeer aansprekend voor de Caribische
christenen. Tegenwoordig zien de Caribische
christenen uit veel verschillende tradities de hand
van God actief in het beëindigen van de slavernij.
De reddende daad van God die vrijheid brengt, is
een samenbindende ervaring. Daarom is het lied
van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1–21) de
meest voor de hand liggende keus voor het thema
van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van
de overwinning op de onderdrukking. Het thema
is opgenomen in het lied De rechterhand van God,
geschreven in een workshop van de Caribische
Raad van Kerken in augustus 1981. Het is het
‘lijflied’ van de oecumenische beweging in de
regio en vertaald in verschillende talen. Zoals de
Israëlieten hun lied hebben, zo hebben de mensen
op de Caribbean hun lied van overwinning en
vrijheid. Het is een lied dat hen met elkaar verbindt.

Bedreigingen en uitdagingen
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen
die mensen in slavernij brengen en wordt
de menselijke waardigheid, geschapen naar
het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw
in gevaar gebracht. Hoewel de menselijke
waardigheid onontvreemdbaar is, wordt het
dikwijls verduisterd door persoonlijke en sociale
misstappen. In onze gevallen wereld ontbreekt het
te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen
in onze sociale contacten. Armoede, geweld,
onrechtvaardigheid, drugsverslaving en
pornografie en de pijn, het verdriet en de angst
die daaruit volgt, zorgt ervoor dat de menselijke
waardigheid in het geding komt.

Veel van de huidige uitdagingen zijn de erfenis
van het koloniale verleden en de slavenhandel. Het
gewonde collectieve bewustzijn komt tegenwoordig
tot uiting in sociale problemen die te maken hebben
met een laag zelfbeeld, met huiselijk geweld en
verscheurde familierelaties. Hoewel het een erfenis
uit het verleden is, wordt dit verergerd door de
huidige werkelijkheid die velen karakteriseren
als neokolonialisme. Onder de bestaande
omstandigheden is het voor velen in dit gebied
bijna onmogelijk zichzelf aan armoede en schulden
te onttrekken. Sterker nog, op veel plaatsen is
er een overgebleven, gelegitimeerd systeem dat
discriminatie in stand houdt.
De rechterhand van God die het volk Israël uit de
slavernij haalde, gaf telkens hoop en moed aan
de Israëlieten. Zo geeft het ook nog steeds hoop
aan de christenen van de Caribbean: ze zijn geen
slachtoffer van de omstandigheden. Als getuigen
van deze gezamenlijke hoop werken de kerken
samen om aan alle mensen uit het gebied hulp te
verlenen, maar vooral aan de meest kwetsbare
en genegeerde mensen. Het lied zegt het zo: ‘de
rechterhand van God plant in ons land zaden van
vrijheid, hoop en liefde.’

Het Caribische gebied
De Caribbean dragen de naam van één van de
inheemse bevolkingsgroepen – het Kalinyavolk,
dat vroeger Caraïben werd genoemd. De
werkelijkheid in de huidige Caribbean is complex.
Het uitgestrekte gebied omvat zowel eilanden
als grondgebied op het vaste land. Het bevat een
rijke diversiteit aan bevolkingsgroepen, talen en
godsdienstige tradities. De politieke werkelijkheid
is eveneens complex door de verscheidenheid aan
bestuursvormen die een gevolg zijn van de diverse
koloniale overheersingen (Engels, Nederlands,
Frans en Amerikaans).
Het koloniale verleden met zijn onmenselijke

uitbuiting heeft diepe sporen nagelaten in de
huidige Caribbean. De kolonisten gebruikten
beestachtige methodes door mensen te
verhandelden en te dwingen tot werk uit puur
winstbejag. Deze praktijken zorgden er voor dat
de inheemse bevolking in slavernij terecht kwam,
gedecimeerd werd en in sommige gevallen werd
uitgeroeid.

Daarna werden mensen uit Afrika geïmporteerd
en tot slaaf gemaakt en werden mensen uit India
en China ‘gecontracteerd’. Iedere keer weer poogde
het koloniale systeem de onderworpen mensen
hun onvervreemdbare rechten te ontnemen:
hun identiteit, hun menselijke waardigheid, hun
vrijheid en hun recht op zelfbeschikking. Het tot
slaaf maken van Afrikaanse mensen hield niet
eenvoudigweg het vervoeren van werkkrachten van
de ene naar de andere plaats in, maar het maakte
de mens tot koopwaar , het bezit van een ander
, wat een belediging is van de door God gegeven
menselijke waardigheid. Door de acceptatie van de
tot slaaf gemaakte mens als bezit, ontstonden er
praktijken die de verdere ontmenselijking van de
Afrikaner bevorderden. Daarbij inbegrepen was
de ontkenning van het recht op de eigen cultuur en
godsdienst en de ontkenning van het recht om te
trouwen en het hebben van een eigen gezin.
Jammergenoeg was de christelijke zending in dit
gebied nauw verbonden met deze onmenselijke
praktijken, enkele uitzonderingen daargelaten.
Zij praatten het systeem goed en versterkten
het gedurende vijfhonderd jaar kolonialisme
en slavernij. Degenen die de Bijbel naar deze
streken brachten, gebruikten de Schrift ook
om de onderdrukking van een geknecht volk
te onderbouwen. In handen van degenen die in
slavernij gebracht waren, werd de Bijbel echter een
bron van inspiratie, een zeker weten dat God aan
hun kant stond en dat God hen zou leiden naar de
vrijheid.
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van de
Kanselarij
Bezoek Ambassadeur Brazilië
Op 18 december heeft de bisschop een bezoek
gehad van de Braziliaanse ambassadeur, Laudemar
Gonçalves de Aguiar Neto. Het gesprek ging
o.a. over Brazilië en wat het land doet om het
Amazonegebied te beschermen en behouden.
Volgens de ambassadeur doet de Braziliaanse
overheid er alles aan om zowel het Amazone
regenwoud als de inheemse bevolking te
beschermen.

Nieuwjaarsreceptie
Op 03 januari was de bisschop gastheer
van de traditionele nieuwjaarsreceptie in
het Bisschopshuis. Veel genodigden uit kerk
en samenleving waren aanwezig. In zijn
nieuwjaarsboodschap (zie Omhoog van 7 januari)
heeft de bisschop de christelijke en niet-christelijke
gemeenschappen opgeroepen tot aandachtig
luisteren naar ieder mens.

Afscheid Zusters van Roosendaal
Op maandag 14 januari a.s. arriveert de overste
van de Zusters Franciscanessen van Mariadal
(Zusters van Roosendaal), zr Margriet van
der Vliet, in ons land tezamen met mw Agnes
Roks en zr Egno Monk. Dit bezoek is voor een
definitief afscheid van deze zusters van onze
kerk en samenleving, na 161 jaar opofferende
dienstbaarheid. De gezondheidstoestand van
zr Egno is van dien aard dat besloten is dat zij
haar missie in Suriname beëindigd en definitief
terugkeert naar Nederland. Dit afscheid zal gevierd
worden in een plechtige viering op zondag 21
januari om 10:00 uur ’s morgens in de kathedrale
basiliek. Na de dienst zal er voor eenieder
gelegenheid zijn om persoonlijk de zusters te
bedanken en afscheid te nemen.
REPAM-conferentie te Peru
De bisschop zal van 16 tot 21 januari afwezig
zijn, i.v.m. een bijzondere conferentie in de stad
Puerto Maldonado te Peru. Deze conferentie
wordt georganiseerd door de REPAM (het PanAmazonisch netwerk van bisschoppen) en alle
bisschoppen, wiens bisdommen deel uitmaken van
het Amazonegebied, zijn hiervoor uitgenodigd.
De bijeenkomst wordt gehouden vanwege het
bezoek van de paus aan Peru en is vooruitlopend
op de Synode voor de Amazone, die de paus heeft
uitgeroepen voor 2019.

Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
en op Youtube:
Centraal Media Informatie RK
Bisdom Paramaribo
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geloof & leven
Ecologische kerststal Driekoningen kerk
Door pater Jan Verboogen SDS
Laudato Si
Kerstmis 2017 niet de vertrouwde opstelling
van oudsher, maar eens iets heel anders: een
ecologische kerststal met een citaat van paus
Franciscus als thema: ‘… opdat wij zorgen voor
het leven en zijn schoonheid behoeden’. Woorden
van de paus in zijn encycliek van 2015 ‘Laudato
Si’, waarbij hij zich liet inspireren door zijn grote
voorbeeld Franciscus van Assisi, die het Zonnelied
dichtte als lofzang op de schepping: ‘Wees
geprezen, mijn Heer’. Diezelfde Franciscus bouwde
in 1223 de eerste kerststal, geboeid als hij was
door Jezus’ menswording in bittere armoede, het
teken bij uitstek dat heel de schepping geheiligd is,
een oproep om er dan ook behoedzaam mee om te
gaan.

al een kerststal die tot nadenken stemde.
Met dank aan de grote misdienaars, die het idee
leverden en in de daad omzetten. Tot slot een
gebed van paus Franciscus in ‘Laudato Si’: ‘Maak
ons leven weer gezond, opdat wij de wereld
beschermen en haar niet plunderen, opdat
wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en
verwoesting’.

Even wennen!

Ecologische kerststal
Een ecologische kerststal? Ja toch! Ecologie komt
van oikos (Grieks voor huishouden) en logos
(Grieks voor wetenschap). Ecologie heeft te
maken met het menselijke milieu, de zorg voor het
gemeenschappelijke huis, de natuur en onze aarde.
We moeten een gedrag ontwikkelen dat goed is
voor de mens en zijn milieu en voor de natuur.
Opvallend (provocerend?) was de achterwand
van de kerststal, helemaal opgetrokken uit
‘petflessen’, symbool van vervuiling, achteloosheid
en wegwerpcultuur. Het waren blauwe en groene
petflessen.

Kerststal tot nadenken
Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen, dat
blauw staat voor het mens-zijn en het menselijke,
terwijl groen verwijst naar de natuur en het
behoud ervan. Groen is trouwens ook de kleur van
de hoop. Daarom opengesneden petflessen met
aarde en groene plantjes erin, die erop wezen dat
het nog niet te laat is om aan ecologie te gaan doen.
Nog kennen wij een prachtige natuur in Suriname,
maar of dat ook in de toekomst zo zal zijn? Al met

Muziekprogramma voor jongeren en parochies
Het Bisdom start een muziek trainingsprogramma
voor jongeren in de parochies:
de School of Music and Liturgy (afgekort: SMAL)
Dit wordt gestart dankzij de Bisschoppelijke
Jaaractie 2017.
De School of Music and Liturgy (SMAL) is
een cursusprogramma waarmee jongeren en
vrijwilligers in de parochie 7 maanden lang
muziekles krijgen. Het doel is onder meer om
bands, voorzangers en koren te starten of
ondersteunen, les te krijgen en samen nieuw
repertoire ontwikkelen voor vernieuwing en
inspiratie in de muziek & liturgie.
De deelnemers krijgen les van de beste musici van
Suriname, twee keer per maand op zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.
Introductie en start
Op zaterdag 13 en zondag 14 januari start de SMAL
met een introductieweekend. Tijdens dit weekend
krijgen de deelnemers inspirerende workshops en
een individuele auditie om je talent en ervaring
te testen. Het workshop-programma is zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur en zondag van 10.00 uur
tot 15.00 uur. Op zondag zal ook gezongen worden
tijdens de H. Mis in de Kathedraal.
Jongeren uit de parochies die met muziek bezig

zijn in de parochies worden uitgenodigd massaal
aan dit weekend deel te nemen. De Bisschop zal de
deelnemers welkom heten en de School of Music
and Liturgy officieel starten.
De deelname aan dit weekend is gratis. Wél wordt
ieder gevraagd 30 SRD inschrijfgeld te betalen
voor het gehele cursusjaar.
Verloop van de gehele cursus 27 januari – 25
augustus
Op zaterdag 27 januari is de eerste van 15 leszaterdagen. De cursus wordt afgesloten op 25
augustus met een afsluitend driedaags weekend
vol presentaties en het uitdelen van certificaten.
Dit lesprogramma dat op 17 januari start kost SRD
60 per zaterdag (= 15 SRD per les-uur).
Aanmelding en informatie
Inschrijven voor het introductieweekend kan tot
uiterlijk 10 januari 2018.
Meld je aan via je parochie of direct via de Dienst
GCC: dienstgcc@bisdomparamaribo.org Telefoon:
476888 | 424245
De inschrijvingskosten van SRD 30,- kunnen op
zaterdag 13 januari contact worden voldaan.
Locatie:
Kathedrale Koorschool Suriname, Mgr.
Wulfinghstraat #2, Paramaribo.

Door Charles Chang
Voor de parochianen van Nossa Senhora de Nazaré
(OLV van Nazareth – Jozef Israelstraat) is het jaar
met enige spanning begonnen, maar gelukkig
duurde deze niet lang. Op 2 januari kwam het
Whatsapp bericht binnen: ‘diácono Carlos Eduardo
is al thuis’. Groot was de opluchting onder de
geloofsgemeenschap. Een week daarvóór liet de
diaken zich in St Laurent opereren aan zijn lies.
Een kijkoperatie, maar toch moest hij hiervoor zes
dagen verblijven in het ziekenhuis.
Parochiepriester Ademar Ferreira de Maia vertrok
op 30 december jl. naar zijn woonplaats in Brazilië.
De van tevoren betaalde reis kon niet worden
verschoven, maar in de korte open periode tussen
30 december en 2 januari was ook maar één mis:
die van zondag 31 december, Oudejaarsdag. De
leemte werd ingevuld door Sandra Brïgida de
Sousa, echtgenote van de diaken.
Normaal werkt Brïgida de Sousa al voor de Divino
Espirito Santo kerk in Belém maar toch was het
op die dag even wennen om een kerkdienst te
verzorgen. Een week daarvóór kwam ze ook
voor het eerst aan in Suriname voor vakantie.
Wanneer pater Ademar op 5 februari terugkeert,
gaat Brïgida de Sousa terug naar Brazilië. In
tussentijd zal zij haar man ondersteunen bij
de komende kerkdiensten in de Braziliaanse
geloofsgemeenschap.
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Nieuw vervoermiddel voor binnenlandpastor
Kenneth Vigelandzoon

Door Melvin Mackintosh
Splinternieuwe D-Max
In de ochtend van woensdag 20 december 2017, in
een stralend zonnetje, vond op het voorplein van
de kathedrale basiliek de overhandiging plaats
van een splinternieuwe Isuzu D-Max aan pater
Kenneth Vigelandzoon. De vervoerscommissie van
het RK Bisdom Paramaribo, die eigenaar is van
de auto, gaf de sleutels aan mgr. Karel Choennie
die ze vervolgens reikte aan een zichtbaar blije
priester. Bij de overhandiging was een kleine
groep medewerkers van Fernandes Autohandel,
de vervoerscommissie van het bisdom en
medewerkers op de kanselarij aanwezig, Radio
Immanuel was er om een ‘live-reportage’ te doen.
Pastoraal Gebied Binnenland Centrum
In zijn speech zei de bisschop van Paramaribo dat
het onontbeerlijk is dat de binnenlandpastores
over goede en bedrijfszekere vervoersmiddelen
beschikken. Hij dankte de vervoerscommissie
voor hun werk om daarop toe te zien. Pater
Kenneth Vigelandzoon heeft de zorg voor
het Pastoraal Gebied Binnenland CentrumWest, met verschillende inheemse en
marrongemeenschappen in Para en Brokopondo.
Dit project is mede tot stand gekomen met USD
15.500 van Aid to the Church in Need (ACN)
International, in het Nederlands Kerk in Nood,
‘een internationale katholieke organisatie die
christenen over de hele wereld ondersteunt, waar
zij worden vervolgd of onderdrukt of in pastorale
nood zijn’. De rest van de kosten voor het nieuwe

vervoersmiddel wordt door het RK Bisdom
Paramaribo geleend en betaald uit bijdragen van
de geloofsgemeenschap in Suriname. In gebed
haalde mgr. Choennie aan dat er nu veel te doen
is in het pastoraal gebied. Inheemsen en marrons
zien veel op zich afkomen met alle veranderingen
in hun leefgebied, wat weer invloed heeft op hun
cultuur, hun manier van leven. De bisschop gaf de
opdracht aan zijn priester om een stem te zijn voor
de mensen, “die soms niet weten hoeveel rijkdom
er uit hun tuin wordt weggehaald, die soms niet
vermoeden wat voor prijs er betaald wordt voor
ontwikkeling”. Mgr. Choennie: “Laat dit voertuig
een middel zijn om het grote werk van God te
doen, langs de vele dorpen die je moet bezoeken.”
Hij zegende hierna het voertuig en samen met
de aanwezigen werd “Gi Grantangi na Masra”
gezongen.
‘Aandacht voor priester en kerk’
Pater Kenneth had een kort dankwoord. Hij
gaf aan dat de afstanden tussen de dorpen vrij
groot zijn en dat zijn vorige auto inderdaad aan
vervanging toe was, “want men kon me al in de
verte horen komen”. Hij sprak zijn erkentelijkheid
uit aan de vervoerscommissie van het RK Bisdom,
de bedrijven Lo Tam Loi en Tjoe A Long die
trouw de service van de vorige auto, een Isuzu
KB, hadden gedaan zodat hij in staat was om
zich te verplaatsen. Pater Kenneth dankte ook de
Surinaamse gemeenschap die met hun bijdrage
tonen aandacht te hebben voor hun priesters en
hun eigen kerk.

Kerstverhaal uit Brazilië
Door pater Martin Noordermeer OMI
Vergelijkingen
Zo stond ik dan op de morgen van 28 december
1982 op het vliegveld van Manaus in Brazilië, op
de helft van de reis naar Santiago de Chile, waar ik
met een beurs van de O.E.A. en door bemiddeling
van Minister van Cultuur en Onderwijs, R. Dobru
(Robin Ravales), een cursus in muziek mocht
volgen in Chili. Het was wel heerlijk na die
drukte van Kerstmis, en het opluisteren met het
Fatimakoor van de diensten in de Fatimakerk
en in die van Zorg & Hoop en het optreden van
het Fatimakoor in Lantigron, en de kathedraal.
Heerlijk, die rust. Twee dagen moest ik er blijven
om een doorverbinding te hebben. Van de andere
kant is het wel vervelend om in een land te blijven
van een wereldtaal, het Portugees, de tweede
wereldtaal na het engels. Die mensen doen nooit
moeite om een andere taal te leren, want hun
taal wordt bijna overal gesproken, zij het dan
gebrekkig. Men zegt wel eens dat men zich met
spaans aardig verstaanbaar kan maken in Brazilië,

maar niets is minder waar!
Als ik in een ander land ben ik altijd geneigd om
vergelijkingen te trekken: Hier doen ze ‘zus’ en bij
ons doen we ‘zo’! (En vaak denk je er in stilte bij
dat het bij ons altijd beter is!) Aangezien het nog
kersttijd was ben ik maar eens gaan kijken hoe
men in Brazilië kerststallen maakt.

Kerststal
De eerste – en trouwens ook de enige – die ik
tegenkwam was zo levensgroot dat ik er gewoon
voorbij liep. Voor zoiets, een kerststal, zoek je
altijd in het klein. Denkt U maar eens aan onze
kerstliedjes: Alles wordt verkleind. We zingen van
een kindje in doekjes gewikkeld, liggend in een
kribje, in een stalletje, met schaapjes en herdertjes,
in het stadje Betlehem. Daarom zijn onze
kerststalletjes ook zo klein gebleven. Opvallend is
dat de kameel – die kun je niet verkleinen – (heeft
U wel eens van kameeltje gehoord?) past niet in
ons kerststalletje en de kameel komt daarom ook
pas op 6 januari, met Driekoningen er bij, maar we
laten hem wel buiten staan omdat hij niet past in

Belesioooooooo
Door pater Kenneth Vigelandzoon
Steeds aanwezig
Gods vrede en alle goeds.
“Wan bun yari de na bakka, prisiri nanga lafu, krey
nanga trowstu kon miti makandra. Wan pikin meki
wan pikin beri, Siki kon siki gwe.” (Een goed jaar
ligt weer achter ons, plezier en vreugde, verdriet
en troost wisselden elkaar af. Geboorte, overlijden,
ziekte, gezondheid.)
Verschillende dingen zijn op onze weg gekomen.
Soms waren wij super dankbaar voor de
onverwachte mooie giften van de Heer en andere
keren heeft zijn bezoek een wending gebracht
in ons leven welke wij niet graag wilden. Dat Hij
steeds weer aanwezig is maakt wel dat wij ons
geaccepteerd mogen voelen.
Dankbaar
Zo ook met wat wij nodig hebben in het dagelijks
gebruik. Om te evangeliseren zegt de Heer
“neem niets met je mee, ga en verkondig de blijde
boodschap. ” Daar werk ik, na jaren, nog steeds
aan, succes is voor de Heer. Werkende in de
grote wijngaard van de Heer moet ik soms grote
afstanden afleggen en is een redelijk goed vervoer
nodig. Er zijn bussen en boten haast overal waar ik
moet werken maar gevaar bestaat dat ik altijd laat
zal zijn.
Niemand zo dankbaar als ik voor uw gulle gaven
voor de aanschaf van een vervoersmiddel voor het
Bisdom ten behoeve van mij. Wij zijn U allen heel
dankbaar voor alle aandacht, alle ondersteuning,
alle gebeden. Ik zeg wij, want ook al zal ik de
verantwoording dragen, zal het vaker ingezet
worden voor de geloofgemeenschap in zoverre
nodig.
Ik wens U namens alle gemeenteleden van
PARA- BROKOPONDO- BOVEN SURINAME een
voorspoedig en vruchtbaar 2018. Belesiooooooo!!
Eerwaarde K. Vigelandzoon

ons stalletje! Dat is te klein voor de kameel!
Zoals gezegd was ik die levensgrote kerststal
gewoon voorbij gelopen, maar het blaffen van een
hond en een paar valszingende engeltjes deed me
omkijken en toen pas zag ik iets heel bijzonders.
Het was geweldig, enorm, onvoorstelbaar!
Deze kerststal was namelijk beweegbaar. De os en
de ezel bijvoorbeeld, konden dwars door de stal
heen en weer lopen zonder dat ze tegen elkaar
opbotsten en de hond kon achter de schapen aan
rennen en de engeltjes konden echt zweven in de
lucht. U zult begrijpen dat het opzetten van zo’n
kerststal een heel werk is. Ze hebben dit voor het
eerst opgezet in 1896, dus nu 122 jaar geleden, en
omdat het zo’n groot werk was hebben ze het maar
laten staan. Dat was gemakkelijker.
Vernuft
Hoe werkt zo’n kerststal? Heel eenvoudig, op
stroom! Er is een operator bij die voor 5 cruzeiros
(dat is ongeveer 8 tot 9 surinaamse centen) de
verschillende delen in beweging zet, naargelang je
vraagt en betaalt. Wat kun je zoal laten doen voor
5 cruzeiros?
1= Je kunt bijvoorbeeld voor 5 cruzeiros een
herdershond blaffend achter de schaapjes aan
laten rennen en net op het moment dat zijn tong
uit zijn mond gaat hangen stopt de hond en de
schapen hoeven dan natuurlijk ook niet verder te
lopen. Je hebt dan weer 5 cruzeiros nodig om hond
en herders weer terug te laten rennen naar hun
plaats.

wordt vervolgd op pagina C4
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Tweede zondag door het jaar (B)
Eerste lezing: Samuël 3, 3b – 10.19
De lamp van God was nog niet gedoofd, en Samuël
lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de
ark van God stond. Toen riep de Heer : ‘Samuël!’.
Samuël antwoordde: ‘Hier ben ik’. Hij liep haastig
naar Eli, en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch
geroepen?’. Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb niet
geroepen; ga maar weer slapen’.Toen riep de Heer
opnieuw: ‘Samuël!’. Samuël stond op, ging naar Eli
en zei: ‘Heer ben ik. U hebt mij toch geroepen?’. Eli
antwoordde: ‘Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen’. Samuël kende de Heer nog
niet; een woord van de Heer was hem nog nooit
geopenbaard. En weer riep de Heer Samuël; nu
voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar
Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’.
Toen begreep Eli dat het de Heer was, die de jongen
riep. En hij zei tot Samuël: ga slapen, en mocht
Hij je roepen, dan moet je zeggen: Spreek, Heer,

uw dienaar luistert’. Samuël ging dus weer op
zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij
hem staan, en riep evenals vorige malen: Samuël,
Samuël!’. En Samuël; antwoordde: ‘Spreek; uw
dienaar luistert!’. Samuël groeide op; de Heer
was met hem en liet niet één van zijn woorden
onvervuld.

Tweede lezing: I Korintiërs 6, 13c-15a. 17-20
Broeders en zusters, het lichaam is er niet voor de
ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het
lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt
uit de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn
kracht. Gij weet toch dat uw lichamen ledematen
zijn van Christus? Maar wie zich met de Heer
verenigt, is met Hem één geest. Elke andere zonde
die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam
om, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen
lichaam. Gij weet het: uw lichaam is een tempel van
de heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt
ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en
de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.

Evangelielezing: Johannes 1, 35-42
In die tijd stond Johannes daar, met twee van
zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die
voorbijging en sprak:’Zie het lam Gods’. De twee
leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus
achterna. Jezus keerde zich om, en toen Hij zag
dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: ‘Wat verlangt
gij?’. Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi – vertaald betekent
dit: Meester- waar houdt Gij U op?’. Hij zei hun:
‘Gaat mee om het te zien’. Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij
bij Hem. Het was ongeveer het einde uur. Andreas,
de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die het gezegde van Johannes hadden gehoord,
en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij
ontmoette, was zijn broer Simon tot wie hij zei:
‘Wij hebben de Messias- dat vertaald betekent: de
Gezalfde- gevonden’. En hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zeide: ‘Gij zijt Simon, de zoon
van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat
betekent: rots’.

Gedachten bij de schriftlezingen

Twee van de drie lezingen van deze zondag gaan
over een roeping. De teksten die deze roepingen
beschrijven staan in een grotere context. Om de
roepingsverhalen goed te begrijpen, betrekken we
deze ruimere context bij de tekstbespreking.

De roeping van Samuël
De eerste lezing gaat over de roeping van de jonge
Samuël. Het eerste vers (1 Samuël 3,1) schetst de
context in bredere zin: Samuël assisteert in de
woning van de Eeuwige. Het werkwoord dat hier
gebruikt wordt, komt ook voor in Jozua 1,1 waar
Jozua de assistent van Mozes heet, en in 1 Koningen
19,20, waar Elisa de profeet Elia gaat assisteren.
Daarmee plaatst de verteller Samuël in een traditie
van mensen die op een cruciaal moment van de
geschiedenis geroepen worden. Het was namelijk
een tijd van religieuze malaise, mede door het
slappe optreden van de hogepriester Eli, die zijn
corrupte zonen hun gang liet gaan. Er klonken dan
ook maar weinig woorden van de Ene en visioenen
waren eveneens schaars.
Samuël is echter niet de assistent van Eli, maar die
van de Eeuwige. Hij wordt dus niet de opvolger van
de priester Eli. Dat kan ook niet, wat hij behoort
niet tot de stam van Levi, maar die van Efraïm.
Wat we hier zien, is dat God zelf in de geschiedenis
ingrijpt. Hij wijst iemand aan die het volk uit de
impasse moet leiden. In 3,2 lijkt het verhaal op gang
te komen: ‘Het geschiedde’ staat er in de grondtekst.
Deze aankondiging wordt echter gevolgd door
achtergrondinformatie, waarin de algemene
malaise van 3,1 een parallel vindt: Eli’s ogen zijn
zwak geworden en de godslamp, die in de woning
van de Eeuwige altijd moest blijven branden (zie
Exodus 27,20-21; Leviticus 24,2), gaat bijna uit. En
dan begint met 3,4 het verhaal echt. Het eerste dat
we horen, is dat Samuël tot driemaal toe geroepen
wordt. Hij meldt zich bij Eli. Die zegt hem niet
geroepen te hebben en pas na drie keer (!) begrijpt
de priester dat het Gods stem geweest moet zijn.
Hij zegt tegen Samuël weer te gaan liggen en als
de Eeuwige hem opnieuw roept te zeggen: ‘Spreek,
Eeuwige, uw dienaar luistert’ (3,9). Hier gebeurt
tussen de regels door iets belangrijks: was Samuël
in 3,1 nog de assistent van de Eeuwige, hier wordt
hij diens dienaar, net zoals Jozua, die in Jozua 1,1
nog de assistent van Mozes was en in Jozua 24,29
dienaar van de Eeuwige wordt. Samuël stemt met

deze ‘promotie’ in, want als hij weer geroepen
wordt, antwoordt hij zoals Eli hem opgedragen
heeft: ‘Spreek, uw dienaar luistert’ (3,10).
Vervolgens krijgt Samuël in 3,11-14 het vonnis over
het geslacht van Eli te horen: dat zal ondergaan,
omdat Eli niets aan het wangedrag van zijn zonen
gedaan had. Maar zelfs op dat bericht reageert hij
in 3,15-18 passief: ‘Hij is de Eeuwige. Laat Hij doen
wat hij het beste vindt.’ In de afsluiting (3,19-21)
horen we hoe de relatie tussen God en Israël weer
vorm krijgt: God laat door Samuël weer van zich
horen. De geschiedenis van de Eeuwige met zijn
volk gaat verder. Aan de horizon zien we Samuël al
David tot koning zalven. Die wordt een gezalfde, een
messiaanse koning.

De roeping van de eerste leerlingen
De evangelielezing van vandaag vertelt ons hoe
Jezus’ eerste drie leerlingen geroepen worden.
De tekst begint met een scène die zich afspeelt bij
Johannes de Doper, die aan de Jordaan actief is. Bij
hem zijn twee van zijn leerlingen. De ene is Andreas,
de andere blijft anoniem. Is het dezelfde leerling als
onder meer de ooggetuige in Johannes 21,24, die
heeft opgeschreven wat hij heft meegemaakt? Is
het de auteur van het evangelie zelf, Johannes, die
zich op de achtergrond schuilhoudt? Zo wordt dit

evangelieboek omsloten door een anonieme figuur.
Het gaat hier dus niet om hem, hij heeft er alleen
bij mogen zijn. Als Johannes Jezus ziet, zegt hij:
‘Daar is het lam van God’ (1,36), een echo van
1,29: ‘Daar is het lam van God dat de zonde van
de wereld wegneemt.’ Hier kunnen we aan Jesaja
53,7 denken, waar over de lijdende dienaar van de
Eeuwige wordt gezegd: ‘Hij werd mishandeld, maar
verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als
een schaap dat naar de slacht wordt geleid , deed
hij zijn mond niet open.’ Wie de profeet hier op het
oog heeft, is omstreden. Men denkt wel aan Mozes,
maar ook aan het hele volk Israël. Hoe het ook zij,
in ieder geval staat er zonde, in het enkelvoud. Dat
wijst op iets wat het totaal van de afzonderlijke,
individuele zonden overstijgt. In dit licht moeten we
het optreden van Jezus zien, in wie men de lijdende
knecht herkend heeft. Hij is gekomen om de wereld
van het alomvattende kwaad te bevrijden. Zijn naam
betekent dan ook: ‘JHWH bevrijdt’. Zo’n introductie
laten de twee leerlingen zich geen twee keer zeggen:
ze volgen Jezus (1,37).
Hun eerste vraag zoals die in 1,38 in de Nieuwe
Bijbelvertaling staat, luidt: ‘Waar logeert U?’ Deze
vraag hervat 1,14 (letterlijk vertaald): ‘Het Woord
heeft bij ons zijn tent opgezet’. De vraag van de
leerlingen leidt dus niet naar Jezus’ onderkomen,
maar naar zijn oorsprong. Daarover zal het gegaan
zijn, die dag: over zijn oorsprong en het doel van zijn
leven, van hun leven, van ons leven.
Het derde deel van de lezing vertelt de roeping van
de derde leerling, van Simon. Als deze hoort dat zijn
broer Andreas de Messias, de gezalfde heeft gezien,
gaat ook hij in Jezus’ spoor. In deze scène wordt
in de tweede zin van 1,42 hetzelfde werkwoord
gebruikt als in 1,36: aankijken, zien (Grieks:
emblepoo). Eerst krijgt Johannes Jezus ‘in het
blikveld’ (Naardense Bijbel), daarna Jezus Simon,
die zonder verdere toelichting de naam Petrus,
‘rots’, ontvangt. Hier staan we aan de wieg van een
traditie zoals Johannes die ziet, het doorgeven –
Latijn: tradere – is begonnen.
En verder
Twee verhalen hoe mensen geroepen worden om
een rol te spelen in de voortgang van de komst van
Gods koninkrijk. Het eerste loopt uiteindelijk uit op
de komst van een messiaanse koning, in het tweede
roept de Messias zijn eerste leerlingen. Wie volgt?
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gebeden voor iedere dag
Maandag 15 januari
Dagtekst
Gal 5,13: U werd geroepen tot vrijheid. Alleen,
misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor
een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde.

Overweging: Toekomst van de vrijheid
De vrijheid is niet alleen een afwezigheid van
tirannie of onderdrukking, noch de toelating om alles
te doen wat men wil. De vrijheid bezit een innerlijke
‘logica’ die ze kenmerkt en veredelt. Ze is geordend
naar de waarheid en realiseert zich in het zoeken
en in het doen van de waarheid. Losgemaakt van de
waarheid van de menselijke persoon vervalt ze in het
persoonlijke leven in ongeremdheid, en vervalt ze in
het politieke leven in de willekeur van de sterkeren
en de stoutmoedigheid van de machthebbers.
Daarom moet er een beperking of een bedreiging van
de vrijheid zijn, de relatie tot de waarheid over de
mensen – een waarheid die algemeen herkenbaar is
door de ethische norm die in het hart van iedereen
geschreven is. Dat is in werkelijkheid de garantie
voor de toekomst van de vrijheid.
Gebed
Genadige God, U bent nabijgekomen in Jezus, uw
Zoon. Door Hem roept U mij steeds weer op te
getuigen van uw nabijheid. Ik bid U: doe mij uw
roepstem verstaan. Geef dat ik mij bekeer en uw
trouwe getuige ben. Dat vraag ik U in Jezus’ naam,
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.

Dinsdag 16 januari

Dagtekst
Gal 5, 18: Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.

Overweging: Onmetelijke waarde
Bemin je? Een essentiële vraag, een vertrouwde
vraag. Het is de vraag die het hart opent en die aan
het leven zin geeft. Het is de vraag die over de ware
dimensie van de mens beslist. In haar moet de hele
mens zich uitdrukken, in haar moet hij ook zichzelf
overschrijden. Het menselijke leven heeft waarde
en zin als het een antwoord is op de vraag: ‘Bemin
je?’ Pas dan is het leven de moeite waard om geleefd
te worden. Wie liefheeft, maakt geen berekeningen,
hij zoekt geen voordelen. Hij handelt onopvallend
en zonder tegenprestatie voor zijn broers en zussen
omdat hij weet dat elke mens, wie hij ook is, een
onmetelijke waarde heeft. Bij Christus zijn er geen
betere of slechtere mensen. Iedereen is lid van
eenzelfde lichaam: de enen wensen het welzijn van
de anderen en willen een wereld opbouwen waarin
iedereen opgenomen wordt. Door aandacht en
deelname aan het sociale leven getuigen wij dat we
onze naaste willen helpen om zichzelf te worden en
het beste van zichzelf te geven. Zo kan hij zichzelf
ontwikkelen en streven naar het welzijn van de
hele menselijke gemeenschap. De broederlijkheid
overwint de machtswil en de hulp overwint de
verleiding van de macht.

Gebed
Getrouwe God, U spreekt tot mij uw gezagvol Woord
en U vraagt mij om ernaar te handelen. Maak mij, zo
bid ik U, hiervoor ontvankelijk en laat mij iemand zijn
die zo leeft en werkt dat ik uw heel makende kracht
zichtbaar maakt, zoals Hij dat ook gedaan heeft:
Jezus Christus, uw Zoon en Heer, die nu leeft bij U in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
Luistert u naar de geloofwijzer: ma. t/m za. 09.00u

Woensdag 17 januari
Dagtekst
Fil 2, 3: Beschouw in alle nederigheid de ander als
hoger dan uzelf.

Overweging: Een echte vriend
Anderen beschouwden Jezus als een geweldige leraar.
Weer anderen beschouwden Jezus als de hoop van
Israël. Voor Johannes was Jezus al deze dingen, en
meer. Voor Johannes was Jezus een vriend. En een
vriend laat je niet in de steek – zelfs niet als hij dood
is. Johannes bleef dicht bij Jezus. Dat deed hij vaak.
Hij was dicht bij Jezus toen ze in de bovenzaal zaten.
Hij was dicht bij Jezus in de Hof van Getsemane.
Tijdens de kruisiging stond hij aan de voet van het
kruis en toen ze naar het graf gingen om te kijken
of Jezus daar nog was, rende hij sneller dan alle
anderen.
Begrijp hij Jezus? Nee.
Was hij blij met wat Jezus deed? Nee.
Maar liet hij Jezus in de steek? Nee
En jij?
Gebed
Goede God, in de verrijzenis van uw Zoon, hebt U
mij getoond dat het leven sterker is dan de dood. Ik
dank U daarvoor en bid: laat mij vertrouwen op wat
u zegt, opdat het mij troost en nieuwe kracht geeft.
Help mij overeind als ik dat nodig heb, en wijs mij
de weg die ik moet gaan. Dat vraag ik U omwille van
Jezus Christus, Hij die leeft met U en de heilige Geest,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Donderdag 18 januari

Dagtekst
1 Joh 3,14: Wij zijn overgegaan van de dood naar
het leven; wij weten het, omdat wij onze broeders
liefhebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied
van de dood.

Overweging: Kies voor liefde
Laten we Jezus’ gebod tot grondwet maken. Iedereen
moet Gods liefde tot zijn of haar thuis maken. Laat
het hierbij vaststaan en voor iedereen duidelijk
zijn: Niemand mag de deur uitgaan om aan een
nieuwe dag te beginnen voordat hij of zij tijd heeft
doorgebracht aan de voet van het kruis om Gods
liefde te ontvangen. Taxichauffeurs. Presidenten.
Predikanten. Tandartsen en vrachtwagenchauffeurs.
Iedereen is verplicht om bij de fontein van zijn liefde
te blijven zitten tot alle dorst verdwenen is. Hunker je
niet naar de veranderingen die we dan zouden zien?
Minder getoeter, minder ruzie, meer omhelzingen
en meer hulp voor kinderen. We zouden minder
oordelen en meer complimentjes uitdelen. Vergeving
zou exponentieel toenemen. Een waanzinnig idee?
Een beetje wel. Gods liefde kan niet afgedwongen
worden, maar mensen kunnen er wel voor kiezen. En
waarom zou je dat niet doen? Kies ervoor. Omwille
van Jezus en omwille van jezelf.

Gebed
Eeuwige God, steeds weer spreekt U tot mij door
mensen die zich niet laten weerhouden uw Naam
in de wereld te verkondigen. Hoe onvolkomen
hun woorden ook zijn, ze willen getuigen van uw
nabijheid vooral aan wie worden buitengesloten. Ik
bid U: laat uw Woord mij inspireren, zodat ik niet
kan zwijgen, omwille van Jezus Christus, de verrezen
Heer, die met U leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 19 januari

Dagtekst
1 Joh 4,20: Als iemand zegt dat hij God liefheeft,

terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar.
Want als hij zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft,
kan hij God niet liefhebben, die hij nooit heeft gezien.

Overweging: Vertrouwen versus vertwijfeling
Hoe vaak voelen jullie je in de eigen familie
machteloos tegenover pijnlijke en kennelijk
uitzichtloze situaties! Voor hoeveel mensen
betekent het een blijvende strijd om oude wrok of
diepgewortelde gevoelens van ergernis, vijandschap,
na-ijver of ruzie te overwinnen! Hoeveel mensen
verlangen vertwijfeld naar iemand die ze kunnen
liefhebben om een levensweg te verlaten of een
houding te veranderen die alleen naar frustratie
en vertwijfeling leidt! En hoe vaak gaat het denken
van ons hart naar iemand die in angsten leeft,
verbitterd is, geen troost kent? Zouden we op deze
ogenblikken niet op de liefhebbende voorspraak van
Maria vertrouwen, overtuigd dat door de verlossende
macht van Jezus, die op haar verzoek water in wijn
veranderde en die aan het kruis stierf om ons eeuwig
leven te bewerkstelligen, ook de meest hopeloze
menselijke situatie een ommekeer kan ervaren?
Gebed
God van vergeving, U hebt mij Jezus, uw Zoon, doen
kennen als een vriend, die het goede voor mij zoekt.
Hij wil mij heel maken door mij te laten delen in zijn
kracht. Geef dat ik zijn stem versta, en in zijn woord
vertrouwen vind. Maak mij toegewijd aan U, vandaag
en al de dagen van mijn leven. Amen.

Zaterdag 20 januari

Dagtekst
Joh 1,36-42: Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem
volgden en sprak hen aan: `Zoeken jullie iets?'
Ze zeiden: `Rabbi, waar houdt U uw verblijf?' Hij
antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.' Ze gingen
mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze
verbleven die dag bij Hem.

Overweging: De bron van liefde
Veel mensen hebben geen bijzonder grote
belangstelling voor God. Maar er is wel niemand
die geen belangstelling heeft voor liefde. Die
belangstelling kan verwrongen zijn, de liefde kan
gezocht worden waar ze helemaal niet te vinden
is. Maar toch, zij is het die meer dan wat ook de
mens in al zijn doen en laten bezighoudt. Literatuur,
kunst, theater, film, alles draait rond de liefde, en
het kan ook niet anders. De mens heeft immers een
ingeboren verlangen naar liefde. God is liefde. Waar
liefde is, daar is God. Hij is het die de honger van de
mens opwekt, en Hij alleen kan die helemaal stillen.
Zelfs waar God onbekend is kan de liefde tussen
mensen diep, echt en trouw zijn. Ze is dan waarlijk
goddelijk en heeft God als oorsprong. Maar toch kan
het hart van de mens nooit volledige rust vinden
vooraleer hij de bron van de liefde ontdekt heeft. De
bron is onuitputtelijk. In God is er altijd meer liefde te
vinden. En juist zijn oneindigheid kan je honger naar
liefde stillen. Hoe groot en mooi de menselijke liefde
ook is, ze krijgt pas haar echte waarde wanneer
men de oorsprong van de liefde gevonden heeft. God
wil je hart niet sluiten voor menselijke liefde, voor
vriendschap, tederheid, nabijheid. Maar Hij wil je
hart openen voor de liefde die nooit kan uitdoven of
sterven, en die liefde vind je in Hem.

Gebed
God van al wat leeft, voor U zijn alle mensen gelijk
als kinderen van een en dezelfde Vader. Wij allen
zijn U even lief. Leer mij open te staan voor mensen
die anders zijn en doen dan ik. Geef dat ik anderen
van harte gun wat ik zelf verlang: vrede, liefde,
gerechtigheid. Dat vraag ik U in Jezus’ naam. Amen.
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geloofsverdieping
Paus Franciscus : stel je open voor de genade
Op de algemene audiëntie van 3 januari sprak de Paus over de schuldbelijdenis tijdens de Mis.
dat we zondaars zijn; dat helpt ons de omvang
van de zonde te begrijpen. Die verwijdert ons niet
alleen van God, maar ook van onze broeders en
zusters, en omgekeerd. De zonde verdeelt, scheidt
en snijdt je af: van de relatie met God en van de
relatie met je naaste, je familie, de samenleving, de
gemeenschap.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
We gaan verder met de catecheses over de
Eucharistieviering en we overwegen vandaag,
in de context van de openingsritus, de
schuldbelijdenis. In alle eenvoud draagt die bij aan
een houding om waardig het heilige mysterie te
kunnen vieren. Voor God en voor onze broeders en
zusters belijden wij onze zonden en erkennen we
dat we zondaars zijn.

Allemaal zondaars
De uitnodiging van de priester is tot heel de
biddende gemeenschap gericht, want we zijn
allemaal zondaars. Wat kan de Heer nog geven
aan iemand wiens hart vol is van zichzelf, van
zijn eigen succes? Niets, want een zelfingenomen
persoon is niet in staat om vergeving te ontvangen,
overtuigd als hij is van zijn eigen zogenaamde
rechtvaardigheid.
Denk maar aan de gelijkenis van de farizeeër
en de tollenaar, waarbij alleen de tollenaar
gerechtvaardigd naar huis ging, want hem waren
zijn zonden vergeven (vlg. Lc. 18, 9-14). Wie zich
bewust is van zijn eigen kleinheid en de ogen
nederig neerslaat, voelt Gods barmhartige blik
op zich neerdalen. Alleen degene die zijn fouten
erkent en sorry kan zeggen, ontvangt begrip en
vergeving van anderen.

De stem van je geweten
In stilte luisteren naar de stem van je geweten
geeft je de kans om te erkennen dat onze gedachten
vaak geen goddelijke zijn, dat onze woorden en
onze daden veelal werelds zijn, ofwel dat die geleid
worden door keuzes die in tegenspraak zijn met
het Evangelie.
Daarom belijden we, aan het begin van de Mis,
gezamenlijk onze schuld door middel van een
algemene biechtformule, uitgesproken in de eerste
persoon enkelvoud. Ieder van ons biecht aan God
en aan zijn broeders en zusters op gezondigd te
hebben “in woord en gedachte, in doen en laten”. Ja,
ook in laten, ofwel door het nalaten van het goede
dat je had kunnen doen.
De omvang van de zonde
Vaak voelen we ons goede mensen, omdat we “
niemand kwaad hebben gedaan”. In werkelijkheid
is het niet voldoende om je naaste geen kwaad
te doen; we moeten het goede doen. Grijp de
mogelijkheden aan om een goed getuigenis te
geven dat we Jezus’ leerlingen zijn.
Het is goed om te onderstrepen dat we zowel voor
God als voor onze broeders en zusters opbiechten

Onze zonden opbiechten
De woorden die we uitspreken worden begeleid
door het gebaar van het kloppen op de borst,
waarmee je aangeeft dat je door je eigen schuld
hebt gezondigd en niet door andermans schuld.
Het komt vaak voor dat we, uit angst of schaamte,
de ander beschuldigen. Het kost moeite om toe te
geven dat we schuldig zijn, maar het doet ons goed
-met oprechtheid- onze zonden op te biechten.
Ik herinner me een anekdote die door een oude
missionaris werd verteld over een vrouw die ging
biechten. Ze begon te vertellen over de fouten van
haar man. Ze vervolgde met het opnoemen van
de fouten van haar schoonmoeder en daarna de
zonden van haar buren. Op een bepaald moment
zei de biechtvader tegen haar: “Maar mevrouw,
vertelt u me eens: bent u klaar? U bent klaar met
de zonden van de anderen. Begint u nu maar met
die van uzelf te vertellen.”
Voorspraak, schuldbelijdenis, zegening
Na het opbiechten van de zonden, roepen
we de heilige Maagd Maria, de engelen en de
heiligen aan om tot de Heer te bidden voor ons.
Ook hierbij is de gemeenschap van de heiligen
kostbaar. De voorspraak van deze vrienden en
levensvoorbeelden ondersteunt ons op onze weg
naar de volledige eenheid met God, wanneer de
zonde definitief zal zijn vernietigd.

Behalve met het “Ik belijd” kun je de
schuldbelijdenis ook in een andere vorm opzeggen,
bijvoorbeeld: “Ontferm U, Heer / Wij hebben
inderdaad tegen U gezondigd / Doe ons, Heer, uw
genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons”
(Ps. 123,3; Jer. 14,20; Ps. 85,8).

Vooral op zondag kan de zegening en de
besprenkeling met water uitgevoerd worden,
ter gedachtenis aan het Doopsel dat alle zonden
uitwist (vlg. het Algemeen Statuut van het Romeins
Missaal, 51). Het is ook mogelijk om, als deel van de
schuldbelijdenis, het Kyrie eleison te zingen: met
een oude Griekse uitdrukking roepen we de Heer,
Kyrios, aan en vragen we om zijn barmhartigheid
(ibid., 52).
De goddelijke barmhartigheid
De Heilige Schrift biedt ons prachtige voorbeelden
van ‘penitenten’ die -door in zichzelf te keren na
een zonde te hebben begaan- de moed vinden om
hun masker af te nemen en zich open te stellen
voor de genade die het hart vernieuwt. Denk maar
aan koning David en aan de woorden die in de
psalm aan hem worden toegeschreven: “Wees mij,
God, in uw goedheid genadig, neem in uw oneindig
erbarmen mijn overtredingen weg” (Ps. 51,3).

Denk ook aan de verloren zoon die terugkeert naar
zijn vader; of aan de smeekbede van de tollenaar:
“God wees mij, zondaar, genadig” (Lc. 18,13).
Denk aan de heilige Petrus, aan Zaccheüs, aan de
Samaritaanse vrouw. Ons meten aan de teerheid

van het stof waaruit we zijn geboetseerd, is een
ervaring die ons sterker maakt. Terwijl dat ons
doet afrekenen met onze zwakheid, opent het
ons hart om de goddelijke barmhartigheid die
verandert en bekeert, af te smeken. En dat is wat
we doen tijdens de schuldbelijdenis in de Mis.
(Bron : KN/bewerkt-mk)

Bezoek de website van het Rk
Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
en op Youtube:
Centraal Media Informatie
RK Bisdom Paramaribo

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.
GUSTAVO GUTIERREZ
Drinken uit de eigen bron: de geestelijke reis
van een volk
Gutierrez, ook wel de vader van
de bevrijdingstheologie genoemd
en werkzaam in de sloppenwijken
van Lima, beschrijft in dit boek de
nieuwe spiritualiteit die voortkomt
uit de ervaringen van het volk
waarmee hij leeft. Mensen die
onderdrukking van dichtbij kennen
en dagelijks ervaren.
Kampen: Kok, 1988; 170 blz. Prijs: Srd. 5,=
JOS LAMMERS
De ‘ik ben-woorden’ van Johannes: voor
meditatie en bijbelgroepen
De zeven ‘ik ben’-woorden vormen
de scharnieren van de christologie
van Johannes. De schrijver ontleed
deze teksten op zo’n manier dat er
een band wordt gelegd tussen de
eeuwenoude geloofsgetuigenissen
en het dagelijks leven van de
christen nu.
Mechelen, 1980; 97 blz. Prijs: Srd 5,=
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geloofsverdieping
Inspiratie van de dag

Een dankbaar hart

kaart van de Jezus, Zijn Zoon, heeft gezet. Dan
mag de wereld van ons mensen een twijfelachtige
zaak lijken, maar verloren is ze niet. Daarvoor
staat God garant. En dat is ons laatste anker,
weten we.
Uit: Dag in Dag uit

Wat een dankbaarheid

Maak je geen zorgen wanneer je eerste stappen
in dit spirituele leven klein zijn. Alle goede dingen
zijn in het begin. De machtige eik begint met
een klein eikeltje te zijn. Uit heel kleine zaadjes
komen prachtige planten en bloemen voort.
Door een klein zaadje van liefde kunnen vele
levens veranderen. Door een kleine gedachte van
vertrouwen en geloof kan wonder na wonder tot
stand komen. Kleine dingen groeien tot grote
dingen. Wees dankbaar voor alle kleine dingen
in het leven, wanneer ze groeien zul je dankbaar
zijn voor elk ervan en zul je die dankbaarheid
uiten in woorden en daden. Laat dat wat binnenin
zit zich uitdrukken naar buiten. Onhoud altijd:
een dankbaar hart is een open hart en het is veel
makkelijker voor Mij om in en door een open hart
te werken. Wees dankbaar en blijf dankbaar voor
alles, zodat Ik altijd in en door je kan werken
en Mijn wonderen en heerlijkheden kan laten
gebeuren om door iedereen gezien te worden.
Uit: Open innerlijke deuren

Wat een dankbaarheid klinkt door deze woorden.
Ook niet-Joodse mensen hebben het Evangelie
gehoord en aanvaard. Die dankbaarheid is
voor Paulus allerminst vanzelfsprekend. Hij zit
gevangen. De omstandigheden zijn niet makkelijk.
En toch is zijn eerste woord aan hem om God te
bedanken voor hun acceptatie van Jezus Christus.
Danken gaat voor de voorbede uit. We weten dan
aan wie we onze voorbeden richten. Aan God die
over de hele wereld in Zijn Liefde mensen zoekt.
Dan is alle moeite die een evangeliedienaar doet,
niet vergeefs. Dan is zijn situatie in de gevangenis
geborgen in die goddelijke liefde. Dan kan Paulus
zich in het licht zien van hun aanvaarding van
Jezus Christus. Dan zijn ze samen betrokken bij
die ene Heer. Die gemeenschap der heiligen kan
troostend werken in eigen omstandigheden.
Vanuit de zondagse kerkdienst mag men
opnieuw horen: God blijkt groter dan mijn
omstandigheden. Zijn werk gaat door. Vandaar
dat de brief zo bemoedigend overkomt.
Uit: Filippus Dagboek

Elk nieuw begin

Jij bent Mijn geliefde
Zoon

Het is met een stem uit de Hemel begonnen.
,Jezus’ weg door de wereld is de weg die God met
mensen gaat. Wie Jezus heeft gezien, is God zelf
tegengekomen. Want tussen God en Jezus bestaat
een band die ons verstand te boven gaat. Dat zijn
Jezus’ tijdgenoten aan de weet gekomen. Want
Marcus schrijft op wat God over Jezus uitspreekt:
‘Jij bent Mijn geliefde Zoon’. Wij hebben de bittere
herinnering dat mensen van hun wereld een
dubieuze zaak hebben gemaakt. Maar hier hebben
we ook het klare bewijs dat God alles op deze ene

Elk nieuw begin maakt ons altijd aanvankelijk
bang. Want het oude, vertrouwde moet worden
afgebroken. En terwijl ik afbreek, weet ik nog niet
wat er op mij afkomt. Het onbekende roept in mij
een gevoel van angst op. Tegelijk schuilt er in het
breken met het oude een belofte, de belofte van
iets nieuws, van iets dat nog nooit is geweest, dat
nog nooit is gezien. Als een mens niet steeds weer
opbreekt, verstart zijn leven. Wat niet verandert,
veroudert en gaat ons benauwen. Nieuwe
levensmogelijkheden willen een kans krijgen.
Uit: Vergeet het beste niet

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED
Brevier
Liturgisch gebedenboek met teksten en rubrieken
van het koorgebed, in vier delen, voor elk
jaartetijde één. Het brevier moet elke dag van
het kerkelijk jaar door kloosterlingen, priesters
en diakens worden gebeden. Het Brevarium
Romanum, op last van het Concilie van Trente
(1545 – 1563) door paus Pius V in 1568 uitgegeven,
kende tot in het midden van de twintigste
eeuw talloze herdrukken zonder wezenlijke
veranderingen. Op last van het Tweede Vaticaans
Concilie (1962 – 1965) is tussen 1965 en 1968 een
ingrijpende verandering en aanpassing uitgevoerd.
Gevangenisbrieven
Brieven door Paulus vanuit de gevangenis
geschreven aan de Efeziërs, de Filippenzen, de
Colossenzen en aan Filemon.

Geweten
De pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans
Concilie, Gaudium et Spes, ‘over de Kerk in de
wereld van deze tijd’, noemt het geweten de meest
verborgen kern en het heiligdom van de mens,
waarin hij alleen is met God, wiens stem binnen in
hem weerklinkt. De mens ontdekt in het diepst van
zijn wezen een wet, die hij zichzelf niet stelt, maar
waaraan hij wel moet gehoorzamen.
Gewijde aarde
Bij de graflegging van een katholiek op het kerkhof
wordt het graf gezegend, zodat de overledene rust
in gewijde aarde
Graal
1 Legendarische schotel die gebruikt zou zijn door
Jezus bij het Laatste Avondmaal en vervolgens
door Jozef van Arimatea om het bloed van Jezus
aan het kruis op te vangen; de Graalridders van de
Tafelrode streefden naar het bezit ervan.
2 Internationale beweging van vrouwen die
wegen zoeken om het christen-zijn van de
vrouw in eigentijdse vormen te beleven. De
beweging verricht werkzaamheden zowel in
Nederland als in ontwikkelingslanden, en neemt
verantwoordelijkheden op zich, speciaal in die
sectoren waar de bijzondere inzet van vrouwen
wordt verwacht. De beweging werd geïnspireerd
door de ideeën uit 1921 van de latere Nijmeegse
hoogleraar, de Jezuïet J. van Ginneken.

Gregoriusmis
Benaming voor een legende waarin wordt verhaald
hoe paus Gregorius de Grote (590 - 604) in een
visioen Christus zag als man van Smarten te
midden van de lijdenstekenen. De paus kreeg
het visioen tijdens het opdragen van de mis in
de Santa Groce te Florence. In de Middeleeuwen
vond de (uitbeelding van) deze legende een ruime
verspreiding, o.a. in het Duitse Rijk, wegens de
mirakelen die er soms op werden afgebeeld.
Zo werd afgebeeld dat dankzij Christus’ lijden
de zielen uit het vagevuur werden verlost. Op
andere afbeeldingen werd het verhaal dat door
voorspraak van Gregorius een vrouw die aan de
transsubstantatie twijfelde, tot beter inzicht was
gekomen.
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wereldkerk
4 miljoen volgen
Vaticaan op sociale
media

De hervorming van de socialemediakanalen
met nieuws uit het Vaticaan, onder een nieuw
logo, doet het aantal volgers stijgen. Meer dan 4
miljoen gelovigen volgen het nieuwskanaal van het
Vaticaan via sociale media, de grote meerderheid
daarvan via Facebook. Dat blijkt uit recente cijfers.
De nieuwskanalen van het Vaticaan werden
onlangs hervormd en vereenvoudigd, en dragen
nu allen het nieuwe logo van Vatican News. Deze
kanalen staan uiteraard los van de pauselijke
account @Pontifex, die 44 miljoen volgers heeft op
Twitter, en @Franciscus, het Instagramkanaal met
5 miljoen volgers.

Bron: Kerknet

Paus praat met
inheemse bevolking in
Peru en Chili

Paus Franciscus: Ouders moeten betrokken
zijn
Samenwerking en solidariteit

Onderwijs is een familiezaak. Ouders en leraren
moeten open en constructief samenwerken om
kinderen kernwaarden bij te brengen. Deze zullen
hen in staat stellen moderne uitdagingen het hoofd
te bieden. Zo sprak Paus Franciscus vrijdag op het
nationaal congres van de Italiaanse Vereniging van
Katholieke Leraren, dat in Rome werd gehouden
van 3-5 januari jl.
Iedereen weet dat de relatie tussen gezin en
opvoeding al enige tijd in crisis verkeert en in
bepaalde gevallen volledig is verbroken. Vroeger
zaten ouders en leraren op één lijn wat betreft
de opvoeding, maar de tijden zijn veranderd. We
moeten beseffen dat de veranderingen zowel de
scholen als de gezinnen hebben beïnvloed. Daarom
moeten we ons nu inzetten voor een constructieve
samenwerking in het belang van de kinderen en
jongeren.
Als de samenwerking niet meer op een natuurlijke
wijze gebeurt, dient deze planmatig aangepakt
te worden met behulp van experts op het gebied
van onderwijs. Ouders en leraren moeten zich
verplaatsen in de situatie van de ander om
zodoende elkaars moeilijkheden te begrijpen.
Hierdoor ontstaat solidariteit.

Ontmoetingscultuur

Van jongs af aan dient gewerkt te worden aan een
ontmoetingscultuur en een gedegen educatie op
het gebied van de ecologie. Ze kunnen op een meer
uitgebreide manier worden aangeboden dan in het
verleden is gedaan. Deze 'culturele uitdaging' is de
basis voor het primair onderwijs.
Vroeger voelden christelijke leraren zich geroepen
om de studenten te stimuleren in openheid naar
elkaar toe: om de ander als een gezicht, een
persoon, een broer of zus te leren kennen en
te respecteren. Ook hun verhaal, verdiensten,
gebreken, hun rijkdom en hun grenzen dienden
gerespecteerd te worden. Dit betekent dat de
jongeren worden gevormd om open te staan voor
de wereld om hen heen en in staat zijn lief te
hebben. Ze zijn dan vrij van vooroordelen die erop
aandringen om iets waard te zijn, te wedijveren,
agressief en hard te zijn naar anderen toe, met
name ten opzichte van vreemdelingen en mensen
die anders zijn. Helaas is dit de 'lucht' die kinderen
tegenwoordig vaak inademen.

Ecologische opvoeding
Paus Franciscus ontmoet tijdens zijn komende reis
naar de Andeslanden Chili en Peru, van 15 tot 21
januari, ook leiders van de inheemse bevolking. Hij
zal er overleggen met vertegenwoordigers van de
inheemse bevolking van de Araucanische regio in
Temuco in Zuid-Chili. Hij ontmoet ook leden van de
inheemse bevolking van Puerto Maldonado in het
Peruaanse Amazonegebied.
Dat maakt Arturo Hernandez Salles, de
medeorganisator van de pausreis, bekend.
Volgens Salles hoopt de paus dat dit hem beter
in staat stelt om de plaatselijke realiteit en
levensomstandigheden van deze volkeren
te leren kennen. “De ontmoetingen met de
inheemse bevolking vinden plaats met het
oog op de bisschoppensynode van 2019 over
de Amazone,”aldus Arturo Hernandez Salles.
Hernandez is niet alleen medeorganisator van

Het is een remedie om kinderen zo te vormen
dat ze 'een andere lucht kunnen inademen die
gezonder en menselijker' is. Om dit te bereiken,
het pausbezoek aan Chili, meer hij is ook als
expert van de Mapuchebevolking verbonden aan
de Katholieke Universiteit van Temuco. In het
land leven 1,7 miljoen Mapuche, geconcentreerd
rond de Araucania-regio. Vooral in Chili, maar
ook in Argentinië, strijden inheemse volkeren
nog altijd voor de erkenning van hun culturele
identiteit en de gronden van hun voorvaderen. Dat
resulteert regelmatig in gewelddadige conflicten
over het eigendomsrecht en het gebruik van
landbouwgronden en bossen. Inheemse volkeren
in het Amazonegebied worden bovendien bedreigd
door de ongebreidelde bos- en mijnbouw.

Bron: Kerknet

is de relatie tussen leerkrachten en ouders erg
belangrijk. Paus Franciscus wees ook op de
noodzaak van een grotere ecologische opvoeding.
Deze omvat niet slechts een aantal lessen die in
de klas worden onderwezen. Het betekent dat
studenten worden opgeleid in een levensstijl
gebaseerd op zorg voor de schepping en een
gemeenschappelijk leven.
Hij benadrukte de behoefte aan een levensstijl die
niet 'schizofreen' is: zoals bv. mensen die geven
om uitgestorven dieren, maar de problemen van
ouderen negeren, of degenen die het Amazonewoud
verdedigen, maar het recht van werknemers op
een rechtvaardig salaris ontkennen. Het ecologisch
onderwijs dat wordt gegeven, moet integraal
zijn. Alle onderwijs moet gericht zijn op het
ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel
; geen slogans overbrengen die anderen moeten
uitvoeren, maar de smaak opwekken van een
ecologische ethiek, uitgaande van het dagelijks
leven, de keuzes en acties.

Verbinding maken

De Paus benadrukte ook het belang je te
verbinden met je naaste. Het is goed deel uit te
maken van verenigingen. Hun waarde moet niet
worden onderschat, maar veeleer steeds worden
gecultiveerd. "Ik dring er bij u op aan uzelf te
herpakken en verbinding te maken, uitgaande
van de bestaande inspirerende principes, in
het teken van deze tijd en met een blik gericht
op de sociale en culturele horizon. Wees niet
bang voor de uitdagingen en de conflicten. In
plaats van verborgen te blijven, moeten deze
verschillen worden benaderd 'op een evangelische
wijze, op zoek naar het ware goed van de
associatie'. Een vereniging zijn is een waarde en
een verantwoordelijkheid die nu aan jou wordt
toevertrouwd ,” aldus Paus Franciscus.

Bron: EWTN/bewerkt door MK

Nigeria: 17 kerkgangers doodgeschoten

lees het artikel op pagina C2
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wereldkerk
Mexico ook in 2017 gevaarlijkste land voor
priesters

Oudste medewerker
van het Vaticaan is 96

Zuid- en Midden-Amerika gevaarlijkst

De Italiaanse prelaat Giuseppe Bordin blijft, na
de herbevestiging van zijn functie door de paus
afgelopen weekend, nog drie jaar langer in functie
als penningmeester voor de Sint-Pietersbasiliek.
Bordin is intussen al 96 jaar.
In principe moest de Italiaan bijna 20 jaar geleden
op zijn 75ste met pensioen gaan, omdat de regel
zegt dat geestelijken met een verantwoordelijke
functie in het Vaticaan op die leeftijd hun functie
neerleggen. Maar Giuseppe Bordin is echt wel de
uitzondering en pausen hebben in de afgelopen 20
jaar keer op keer zijn opdracht hernieuwd.
Het is al de vijfde keer dat de paus zijn opdracht
verlengt. Daarmee is Giuseppe Bordin de oudste
medewerker van het Vaticaan die nog betaald zijn
ambt bekleedt. Drie jaar geleden overwoog hij zijn
post op te geven. Maar op uitdrukkelijk verzoek
van het staatssecretariaat werd hij opnieuw in zijn
functie bevestigd. Dit keer heeft vooral kardinaal
Angelo Comastri, de voorzitter van de kerkfabriek
van de Sint-Pietersbasiliek, aangedrongen op de
verlenging van de opdracht van Bordin.

Wereldwijd zijn er in dit jaar 23 priesters,
religieuzen en andere kerkelijke medewerkers
vermoord. De meesten werden het slachtoffer van
een gewapende overval. Dat meldt het Vaticaanse
missiepersdienst Fides. Mexico en Nigeria zijn de
landen waar de meeste van deze moorden werden
gepleegd. In 2017 kwamen dertien priesters, een
broeder, een zuster en acht leken in dienst van de
Kerk door geweld om het leven. Dat waren er vijf
minder dan in 2016.
Voor het negende jaar op rij blijkt de regio Zuiden Midden-Amerika het gevaarlijkst te zijn voor
mensen die werken voor de Kerk. Elf mensen
werden er vermoord, waarvan vier in Mexico. Het
Midden-Amerikaanse land blijft daarmee het land
waar de meeste priesters worden vermoord. Tien
mensen werden in Afrika vermoord, waarvan
vijf in Nigeria. Verder kwamen ook in Azië twee
mensen om het leven, beide op de Filipijnen.

Topje van de ijsberg

“Opnieuw werd de meerderheid van de
kerkelijke medewerkers het slachtoffer van een
gewapende overval”, schrijft Fides. In sommige
gevallen werden de slachtoffers met veel geweld
aangevallen. Volgens de organisatie is dat een
teken van “een cultuur van moreel verval en
economische en culturele armoede, waaruit
geweld en minachting voor het menselijk leven
voortkomt”. Fides maakt zich ook zorgen dat
onderzoek door de lokale autoriteiten naar de

moorden nauwelijks leidt tot het opsporen en
berechten van de daders. Ook wordt zo weinig
bekend over het motief voor het geweld.
Volgens de organsatie vormen de vermoorde
priesters, religieuzen en leken “slechts het topje
van de ijsberg”. In het Fides-rapport wordt
namelijk nog geen melding gemaakt van de vele
pastorale medewerkers en katholieke gelovigen
die aangevallen, geslagen, beroofd of bedreigd
werden. Ook vermeldt het rapport niet hoe vaak
eigendommen van de katholieke Kerk wereldwijd
werden aangevallen, vernield en leeggeroofd.
Fides laat weten dat de Kerk bezorgd is om de
vele gevallen van kidnapping die plaatsvinden.
Priesters en religieuzen zijn bijvoorbeeld in Afrika
een gewild doelwit van extremistische groepen die
zo proberen losgeld van de Kerk te krijgen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Burkinese aartsbisschop luidt alarmklok
Mgr. Paul Yemboaro Ouédraogo, de aartsbisschop
van Bobo-Dioulasso en voorzitter van de
bisschoppenconferentie van Burkina Faso, luidt
de alarmklok over de schadelijke gevolgen van de
ongecontroleerde goudontginning in zijn land.
Om de mijnschachten te ondersteunen, worden
massaal bomen omgehakt en de ontbossing die
daarvan het gevolg is, versnelt de sluipende
woestijnvorming. Bovendien wordt het zeldzame
en kostbare drinkwater gebruikt om de mineralen
te spoelen. Daardoor komen kwikzilver en
cyaankali in het milieu terecht. Burkina Faso is een

van de armste landen ter wereld.
Aartsbisschop Ouédraogo roept de internationale
gemeenschap op om bij de toekenning van
ontwikkelingsprojecten rekening te houden met
aantasting van het milieu en de uitbuiting van de
armen. Industrielanden hebben de opdracht om
duidelijke regels internationaal door te drukken.
Dat moet ervoor zorgen dat de commerciële
ontginning van grondstoffen op basis van
duidelijke akkoorden en regels verloopt.

Bron: Kerknet

Opgraving bevestigt de Bijbelse overlevering

Israëlische archeologen hebben een zegel van de
gouverneur van Jeruzalemvan zowat 2.700 jaar
geleden ontdekt. Wellicht werd hij gebruikt voor
de verzegeling van een zending of geschonken

als souvenir. Op de zegel, met de grootte van een
munt, staan twee mannen afgebeeld die tegenover
elkaar staan. Ze dragen gestreepte kleding tot op
hun knieën. Hij werd opgegraven aan het plein
voor de Klaagmuur, de westelijke muur van de
oude stad van Jeruzalem.
Volgens het Bureau voor de Antieke Oudheid
bevestigt deze vondst het Bijbelse getuigenis dat
in deze tijd de stad Jeruzalem bestuurd werd door
een gouverneur, die er het hoogste gezag had. De
gouverneur werd door de koning aangesteld. De
Bijbel bevat hierover twee verwijzingen. In het
Tweede Boek Koningen staat vermeld dat Joshua
destijds deze positie bekleedde. Het Tweede Boek
Kronieken vermeldt dat Masseiah de functie kreeg
toegewezen onder het bewind van koning Josia.

Bron: Kerknet

Bron: Kerknet

Nigeria: 17 kerkgangers
doodgeschoten
Verantwoordelijk

Onbekende schutters hebben op oudjaarsavond
het vuur geopend op kerkgangers in de ZuidNigeriaanse staat Rivers. Daarbij zijn minstens
zeventien gelovigen om het leven gekomen,
onder wie een lokale overheidsfunctionaris
en diens zwangere vrouw, meldt Cisa News.
Volgens ooggetuigen werden ook voorbijgangers
neergeschoten toen die probeerden te ontkomen.
Hoewel de aanslag niet is opgeëist, gaat de
verdenking uit naar een gewapende bende die
verantwoordelijk wordt geacht voor een reeks
ontvoeringen en moorden in de regio. Vorig
jaar november werd de leider van de bende
doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met lokale
burgerwachten en beveiligers. In de regio wemelt
het van gewapende bendes die een graantje willen
meepikken van de olierijkdom. Of de omgekomen
functionaris het doelwit was van de aanval is niet
duidelijk.

Niet religieus gemotiveerd

Op oudjaarsavond werden in de CentraalNigeriaanse staat Kwara op verschillende plaatsen
ook kerkgangers aangevallen. Daarbij raakten
minstens drie mensen ernstig gewond. Tien
jongeren zijn gearresteerd wegens vermeende
betrokkenheid bij het geweld, dat scherp werd
veroordeeld door de gouverneur, Abdulfatah
Ahmed. Die verklaarde dat vrede en rust absolute
voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van de
samenleving en dat hij geen enkele activiteit duldt
die de rust en de eenheid kan bedreigen. Hoewel
Kwara overwegend islamitisch is, zou er volgens
overheidsfunctionarissen geen sprake zijn van
religieus gemotiveerd geweld. De opgepakte
jongeren zouden ook moslims hebben lastig
gevallen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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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.

za 13
zo 14

19.00u		
Eucharistieviering
10.00u		
Eucharistieviering
19.00u		
Plechtige Eucharistieviering op
de sterfdag van Z. Petrus Donders
za 20 11.00u		
Sacrament van de Biecht
19.00u		
Eucharistieviering
zo 21 10.00u		
Plechtige Eucharistieviering tgv
Afsluiting 161 jaar Zrs Franciscanessen van Roosendaal/
Mariadal in Suriname, tevens afscheid van Zr. Egno Monk.
Na de dienst afscheidsreceptie.
Mededelingen
- Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
- Op zaterdag 13 januari is de bedevaart naar Batavia i.v.m.
de sterfdag van Z. Petrus Donders.
- Op zondag 14 januari zal er ook een bedevaart naar
Batavia zijn, georganiseerd door Stichting Devotie
Petrus Donders i.s.m. het Bisdom ter herdenking van de
sterfdag van Z. Petrus Donders. Opgave via het Anaula
boekingskantoor, Wagenwegstraat.
- Elke dinsdag om 10.30u: Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
- Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in de Kathedrale Basiliek.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 13		
17.30u		
H. Mis
wo 11		
17.30u		
Marialof
za 20		
17.30u		
H. Mis
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
za 13 18.00 u. H. Mis vooravond tweede zondag door
het jaar - kindernevendienst
zo 14 08.00 u. H. Mis tweede zondag door het jaar kindernevendienst
10.00 u. Doopdienst kinderen en tieners catechese
ma 15 18.00 u. H. Mis
wo 17 18.00 u. H. Mis Heilige Antonius, abt
vr 19
18.00 u. H. Mis
za 20 18.00 u. H. Mis vooravond derde zondag door het
jaar
zo 21 08.00 u. H. Mis derde zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
- Van 18 tot 25 januari wordt de jaarlijkse gebedsweek
gehouden voor de eenheid van de christelijke Kerken. Het
thema is: ‘Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht’
(Ex. 15, 6).
- Kalenders ‘De Bonte Vlinder’ zijn nog voorradig achter in
de kerk. Prijs: SRD 7.50.
- Parochiefolders kunnen worden meegenomen. Wel graag
een gift ter ondersteuning!
- Nieuwe misdienaars kunnen zich aanmelden. Voorwaarde
is wel, dat je de eerste communie hebt gedaan. Er is
voldoende deelname om een nieuwe opleiding op te
starten. Dus haast je!
- Dit weekeinde zijn er weer kindernevendiensten. Welkom,
kinderen en ouders!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 14 08.00 u. Woord - Comm. Dienst tweede zondag
door het jaar - kindernevendienst
zo 21 08.00 u. H. Mis derde zondag door het jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 14 09.00 u. H. Mis tweede zondag door het jaar kindernevendienst
zo 21 09.00 u. Woord - Comm. Dienst derde zondag
door het jaar
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
zo 14 10.00u: Woco
11.45u: English Mass

zo 21

10.00u: H. Mis
11.45u: English Mass
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: 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 13
zo 14

19.00u: Woco
08.00u: H. Mis
09.30u: Kinderdoopviering
za 20 19.00u: H. Mis
zo 21 08.00u: Woco
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
zo 14 08.00u: Eucharistieviering
ma 15 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 16
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 17 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
zo 14

08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed |19.00u
Eucharistieviering
wo 17 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u
Eucharistieviering
- Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
- Kindergebedsgroep:zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. mw
Maya Sleur mob. 850-0790
Locatie; Paschalisschool
- Elke zaterdagmiddag om 16.30u samenkomst padvinderij
in de zaal.
Catholic Men’s Ministry: Persoonlijk Gebed en Coaching
voor broeders die daar behoefte aan hebben op elke 1e
vrijdagmiddag van de maand , alleen volgens afspraak bij
broeder Eddy op 881-5888.
- HF Men’s Fellowship ontmoetingen , elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 6.30u. We starten om 7 u tot 8.30u
in de parochiezaal.
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 14 08.00u: Eucharistieviering
ma 15 17.00u: Spreekuur
17.00u: PK EHC
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 17 17.00u: PK Vormsel
do 18 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
• Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00u
• Elke zaterdag biechtdienst (m.u.v. de 3e zat.) om 11.00u
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
zo 14 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering met babydoopviering
wo 17 08.00u: Schooldienst
Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
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 18.30 uur 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.
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 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van 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
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.
Wordt Vervolgd op Pagina C4
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Kerstverhaal uit Brazilië
2= Voor dezelfde prijs kun je Jozef voorover laten
buigen om het electrisch peertje in zijn lamp uit te
laten blazen. Er zijn dan weer 5 cruzeiros nodig om
Jozef weer recht te laten staan en zijn lamp weer
aan te krijgen. Je zou denken, - Jozef kennende - dat
hij dat wel voor 5 cruzeiros zou doen. Nee Hoor.
Jozef is een echte Jood! Betalen!
Alles in de stal was bewegelijk, maar dat ging
meestal tot de helft. Dat komt omdat het kleinste
muntstuk momenteel in Brazilië 5 cruzeiros is.
De rest is papiergeld en nu was die kerststal op
10 cruzeiros ingesteld, en in 1896 hadden ze nog
10 cruzeiros muntgeld. Later is het papiergeld
geworden. De Driekoningen bijvoorbeeld, laten
voor halfgeld hun geschenken zien en voor de
andere helft bergen ze die weer op.
Een nogal wat gecompliceerde handeling was, als
Maria Jezus in doekjes wikkelt. Het vernuftige was,
dat dit alleen maar kon als Jozef recht stond en de

peer in zijn stallamp was uitgeblazen. De operator
die achter zijn schakelbord zat en een beetje
bijziend was, moest dan altijd even vooroverbuigen
om te kijken of de stallamp wel uit was. Ik vond,
afgezien dat het vernuftig was, was het toch ook
wel echt delicaat, fijn aangevoeld. Gelukkig hielpen
de omstaanders wel mee als ze zeiden: “Ja, doe
maar,! Het licht is uit! (Està apagada la luz!). In
het donker wikkelde Maria Jezus in de doekjes en
om (on)verklaarbare redenen deed ze dat voor
halfgeld, want het licht ging weer aan, als Maria
weer recht stond.

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

wo 17
do 18
vr 12

Vervolg van Pagina C3

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 13 18.30u: Eucharistieviering
za 20 18.30u: Woco
za 27
18.30u: Eucharistieviering
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
za 13 19.00u: Eucharistieviering
di 16
18.30u: Gebedsdienst
wo 17 16.30u: PK – H. Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 18 18.30u: Eucharistieviering
vr 19
16.30u: PK-EHC (leidster)
zo 20 08.00u: Eucharistieviering
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 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 13 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 14 08.00u: H. Mis
zo 21 08.00u: Woco
za 27
17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 28 08.00u: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 14 08.00u: H. Mis
di 16
19.00u: Rozenkransgebed
wo 17 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 13 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis zondag
2 door het jaar B
zo 14 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 15 17.00u: Volwassenencatechese
19.00u: H. Mis
di 16
16.00u: Senioren

Mankement

Zo zat die hele kerststal vol diepzinnigheden die je
gemakkelijk over je heen zou laten gaan, als je er
niet even bij stil blijft staan. Nu ik heb alles goed
kunnen verwerken, want ik ben er zeker twee
uur bij stil blijven staan. Maar bij de veestapel is
16.30u: Parochiecatechese
19.00u: H. Mis
Geen dienst
07.00u: H. Mis. 		
16.00u: Hazard verkondiging
Mededeling:
Zo 14 Coronie: 08.00u: H. Mis

HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 14

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco Zondag 2 door het jaar B
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 14 17.30u: Rozenkransgebed|18.00u: H. Mis zondag
2 door het jaar B
ma 15 16.00u: P.K Jaar I
wo 17 16.30u:. P.K. Jaar II
do 18 16.30u: P.K. Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 14

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

er technisch iets misgelopen, te wijten aan een
technisch mankement, uit 1898. Als de dieren in
beweging gezet worden, dat wil zeggen, de os en
de ezel beide een rondje maken, de hond achter
de schapen aan rent, de kameel op zijn eentje
rondkuiert waarbij tweemaal zijn bek opengaat en
eenmaal zijn staart de lucht ingaat zonder dat er
iets valt, ontbrak er een schakel in het systeem.
De visioen van Jesaja is in deze stal ten volle in
vervulling gegaan, want de schapen beginnen te
blaffen, de ezel begint te blaten de os begint te
balken en kameel begint te loeien en als de kameel
aan zijn rondje begint, beginnen de lammetjes
te mekkeren en als de engeltjes gaan zweven,
beginnen ze te blaffen. Ergens was er dus een
schakeltje los. De cirkel was niet rond. Het was
eigenlijk wel jammer zo’n schoonheidsfoutje.
Nadere informatie heeft aan het licht gebracht
dat deze fout 33 jaar geleden is ingetreden.
Toen hebben ze een schakeltje verloren en nooit
teruggevonden. Hoogstwaarschijnlijk ligt die op
de grond, onder de stal maar niemand durft er
onder te kruipen vanwege de vele tandwielen en
schroeven, belts enz… die die hele kerststal al 122
jaar bij elkaar houdt.

GEBED
Heer, het leven is moeilijk
zonder de mensen die mij ontvallen zijn.
Gelukkig draagt U mij door tijden van
rouw, verdriet en verlies heen. Laat me
zien hoe ik de draad van het
leven weer kan oppakken en
verwachtingsvol naar de dag
van morgen
kan uitzien.
Amen.
Luistert u van ma. t/m vr. om 10.00u naar het
kerknieuws op Radio Immanuël 95.9 fm.

DOORDENKERTJE
”Succes is altijd een combinatie
van talent, geluk en
doorzettingsvermogen. Die drie
kunnen niet zonder elkaar.”

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.
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!

