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Een vreugdevolle boodschap
Kerstboodschap van mgr Karel Choennie
De aankondiging
In sommige samenlevingen – met name in het
Westen – is het gebruik dat bij de geboorte van
een kind een kaartje wordt rondgestuurd naar
familie en vrienden, om de nieuwe aanwinst aan
te kondigen. Tweeduizend jaar geleden, toen Jezus
geboren werd, bestonden dergelijke kaartjes niet,
maar de aankondiging werd op een heel unieke
wijze gedaan. Volgens de evangelist Matteüs was
het een ster, hoog aan de hemel, die de rol van het
geboortekaartje had, en het nieuws werd zo tot
heel ver bekend gemaakt. Zo ver, dat helemaal uit
het verre Oosten er drie wijzen op af kwamen.
In het evangelie van Lucas is het een schare van
engelen die de mededeling doet aan een stel
schapenhoeders, buiten in de velden van Judea.
Ook zij gingen er meteen op af.

Het effect van de boodschap
Opvallend in beide evangelies is het effect van
de mededeling van de geboorte van de Messias,
Gods eigen Zoon: in beide gevallen spelen stand
en afstand van de hoorders geen enkele rol. Beide
groepen gaan er meteen op af. De niet-joodse
wijzen in het Matteüsevangelie laten zich niet
verhinderen door het etnisch verschil tussen
hen en het joodse volk, en de lange afstand die
zij moeten afleggen zien zij over het hoofd. De
schapenhoeders in het Lucasevangelie, laten zich
niet ‘uit het veld slaan’ door hun mindere status in
de joodse samenleving van toen en gaan ondanks
hun ‘onreinheid’ meteen af op de boodschap van de
engelen.

Bevrijdende vreugde
De evangelisten Matteüs en Lucas geven met
weinig woorden aan welk effect de Blijde
Boodschap heeft op mensen. Precies wat de
boodschap beoogt te zijn, dat is wat het met de
mensen doet: het maakt ze blij. En het is hier geen
oppervlakkige, frivole blijdschap. Het is blijdschap
die mensen bevrijd. De ketens die mensen
worden opgelegd door wereld en maatschappij
verbreken bij het horen van de boodschap van
de geboorte van de Messias, de geboorte van
hoop, bevrijding en vernieuwing. Wij zijn in deze
wereld geketend aan de wijze waarop wij elkaar
categoriseren: in rangen en standen, in klasse of
caste, in nationaliteiten en rassen, in verschillende
kleuren van huid, politiek of cultuur. Categorieën
die onvermijdelijk met elkaar zullen conflicteren,
en de praktijk wijst uit dat de sterkste categorie
ogenschijnlijk zal winnen. Maar de vreugde van het
evangelie heeft de kiemkracht van het zaad dat de
harde korst van de aarde open scheurt.
De vreugde delen
Kerst vieren betekent voor ons als Kerk om de
Blijde Boodschap van Christus’ geboorte – oftewel
de boodschap van hoop, bevrijding en vernieuwing

– steeds opnieuw te communiceren aan de mens
en heel de schepping. Hoe effectief is de wijze
waarop wij deze boodschap communiceren anno
2017? Bereiken wij nog steeds het effect zoals de
ster en de engelen meer dan tweeduizend jaren
geleden? Toen werd de boodschap hoog vanuit de
hemel gedaan, om zo alle andere verkondigers van
(tegenstrijdige) boodschappen te overstijgen en
door niets en niemand te worden overschaduwd.
Hoe hoog klinkt deze boodschap heden ten
dage? Gaan wij als Kerk ‘hoog’ genoeg om die te
verkondigen?
Digitale media
In onze tijd gaat het allemaal over digitale media
en cyberspace.Onze kinderen, familie, vrienden,
buren, kunnen we in deze moderne tijd soms
sneller bereiken via Whatsapp, Facebook en alle
andere sociale media. Daar in cyberspace ‘hangen
ze uit.’ Willen wij hun dus bereiken met de Blijde
Boodschap, dan zullen wij ook de cyberspace in
moeten. Dat is niet echter niet de uitdaging. De
uitdaging in cyberspace is om uit te steken met
de eigen boodschap. Daar in cyberspace is er
haast een ongelimiteerd aanbod van nieuws en
boodschappen – waartussen zich ook heel veel
‘fake news’ bevindt – en het is soms moeilijk om
die Blijde Boodschap te herkennen. Anderen weten
nu eenmaal beter te verkopen, hun goederen en
diensten beter aan te bieden en hun boodschap
beter te laten lijken. Daar is precies waar de
effectiviteit van de boodschap begint: bij de
boodschapper zelf. De boodschapper moet zelf
krachtig overtuigd zijn van de eigen boodschap om
die zo effectief mogelijk over te kunnen dragen.
Effectief verkondigen
Als rooms-katholieke christenen vandaag zijn

wij de verkondigers van de Blijde Boodschap
van Kerstmis. Daar zullen wij ten eerste zelf van
overtuigd moeten zijn, willen wij dat krachtig en
effectief doen. Als wij eerlijk de huidige realiteit
in beschouwing nemen, moeten wij toegeven
dat er vele anderen zijn die hun boodschap veel
effectiever en krachtiger verkondigen: zowel
kerken als andere instituten in de samenleving
die concurreren om de interesse van de mens. En
dat terwijl wij een boodschap verkondigen, die in
vanwege de inhoud en de waarde voor de mens alle
anderen overtijgt. We hebben als Bisdom nog veel
te doen om qua effectiviteit de anderen minstens
te evenaren. Er zijn al stappen gezet in die richting
en dat spoor willen wij vasthouden en blijven
volgen.
De kracht van het Woord
De boodschap die wij te verkondigen hebben is
bestemd voor eenieder, maar niet eenieder kan of
zal het horen. Dat was ook zo in de tijd van Jezus’
geboorte. Toen de ster boven Betlehem verscheen
hebben de wijzen, heel ver weg, het wel gezien en
begrepen. In het Matteüsevangelie is er verder
geen enkele indicatie dat anderen in Betlehem
zelf het ook hadden gezien en begrepen, zelfs
Herodus niet. Hij kwam er pas later achter, toen
de wijzen hem dat vertelden. Allen in Betlehem
waren kennelijk te diep gezonken in hun eigen
beslommeringen of geneugten, dat de boodschap
die hoog vanuit de hemel werd gegeven helemaal
aan hun voorbijging. Uiteindelijk heeft het nieuws
hen wel bereikt. Zo gaat dat soms wanneer wij iets
belangrijks willen meedelen: de oren zullen niet
altijd op ons gericht zijn, of de boodschap zal het
gehoor misschien niet eens interesseren.
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Een vreugdevolle boodschap

Maar via een omweg komt het uiteindelijk toch wel
aan.

Dat is de kracht van de boodschap die wij
verkondigen: het is niet onze boodschap, maar
van God zelf, en Hij zal er wel voor zorgen dat die
gehoord wordt. Want het gaat met zijn Woord zoals
de profeet Jesaja dat verwoordt: “… zoals de regen
en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen
pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben
gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten
bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de
zaaier, en brood aan de eter” (55,10). Wij behoren
enkel te geloven in die boodschap en te volharden
in de verkondiging ervan, op de meest krachtige en
effectieve wijze die wij ter beschikking hebben.
Verkondig de Blijde Boodschap van de geboorte
van de Messias: hoop, bevrijding en vernieuwing!
Verkondig het met de mond, op schrift en via
cyberspace! Maar bovenal: geloof in de Blijde
Boodschap, en verkondig het met kracht en
overtuiging!
Een zalig Kerstmis!
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geloof & leven
‘Café Beneficente’
Door Charles Chang
Verzamelen van goederen
Voor de sfeer was er dj muziek op de avond maar
churrasco noch rijst stonden er op het menu. Wat
wel in overvloed was, waren de ‘salgadinhos’ of
snacks. ‘Café Beneficente’ heette het evenement

op het erf en achterterras van Nossa Senhora de
Nazaré aan de Jozef Israëlstraat,. Het evenement
dat een week geleden werd gehouden, kan worden
vergeleken met een High Tea, maar dan met een
benefiet achtergrond. Gasten verschenen dan
ook met goederen die niet aan bederf onderhevig
waren of wat lekkers voor de avond. Het doel van

Indrukken Vernieuwing geloften en beloften
Zusters van Paramaribo
Door Claudia Tjon Kiem Sang

Bijgaand enkele foto’s geschoten op 8 december l.l. tijdens de plechtigheid van de Zusters van
Paramaribo en hun Geassocieerde leden, waarbij geloften worden vernieuwd. Deze plechtigheid
vindt jaarlijks op het Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, beschermvrouwe van de congregatie.
Zuster Judith Mawo en zuster Angele Washington vernieuwden hun geloften, terwijl Florence Panday,
Agnes Merton, Sylvia Jiawan en Agnes Karg, geassocieerde leden hun beloften vernieuwden. Een
bijzonderheid was dat Henna Manichand haar eeuwige belofte als Geassocieerd lid aflegde waardoor
zij nu geheel is opgenomen als lid van de Geassocieerden. Felicitaties aan zuster Henna.

Kindernevendiensten in parochie Noord
door Marlene Redjosentono
Organisatie
In de Sint-Jozef, de Sint-Augustinus en
de Heilige Driekoningen kerk vinden er
regelmatig kindernevendiensten plaats. In de
kindernevendiensten wordt de evenagelielezing
van de zondag op een leuke en kinderlijke manier
aan de kinderen voorgehouden. De verwerking
gebeurt daarna in de vorm van gebed, een
vraaggesprek, met zang, spel of knutselwerk. De
kerkdienst wordt gezamenlijk aangevangen. Na het
openingslied en het welkomstwoord worden de
kinderen naar voren geroepen. Vervolgens lopen
de kinderen onder begeleiding van leidsters en de
misdienaars naar een andere zaal of ruimte. Na de
voorbeden in de kerk, komen de kinderen, begeleid
door leidsters en misdienaars met een kaars
voorop, terug in de kerk om deel te nemen aan de
eucharistieviering.
In deze adventstijd is de opkomst van de kinderen
voor de kindernevendienst in voornoemde kerken
van parochie Noord, bijzonder groot. In totaal
zijn er zestien dames die zich geroepen voelen

om liefdevol met het jong volk bezig te zijn en de
kindernevendienst organiseren.

Vrijwilligerswerk ter ere van God
“Het was heel mooi om te zien hoe kinderen gehoor
gaven aan de oproep van de pater in de kerk voor
de kindernevendienst. Van alle kanten stonden de
kinderen op,” vertelt Nicole, één van de leidster,
die samen met een ander de beurt had om de
kindernevendienst op de tweede zondag van de
advent te organiseren. “Het moeten er zo’n dertig
kinderen geweest zijn.” Nicole beschrijft een gevoel

het verzamelen van de goederen was om deze te
distribueren aan verschillende tehuizen. “Toch nog
vóór de Kerstdagen, want de bedoeling is ook om
de kinderen blij te maken,” zegt Monica LakhaiBastos(49) over het zware werk.
De dag ervoor en op de dag zelf heeft ze koeken
staan bakken voor de ‘café beneficente’. In een
hoek bij haar thuis leek het op een opslagplaats,
want sommige vrienden gaven de goederen
rechtstreeks bij haar thuis af. Behalve dus het
verzamelen van de goederen en voorbereiden
van de avond, wacht haar nu het verdeel- en
distributiewerk. Maar voor het sociaal werk mag
de Braziliaanse vrouw op hulp rekenen van haar
echtgenoot en kernleden van de parochie.
‘Projecto Pastoral Social’
Het door haar geïnitieerd project wordt ook
ondersteund door Nossa Senhora de Nazaré, de
enige Braziliaanse katholieke kerk in Suriname.
Het kreeg de naam van ‘Projeto Pastoral Social’.
De benefiet actie werd vorig jaar voor het eerst
gehouden. Daarmee werden vijf kindertehuizen,
een internaat en enkele arme Braziliaanse
gezinnen bedacht. Ook Huize Ashiana kwam aan
bod. Echter, heeft de actie dit jaar die van het vorig
jaar niet kunnen evenaren. Afgaande op de vorige
editie dacht Monica aan honderd tot tweehonderd
gasten, maar het minimum werd niet gehaald.
Dit was niet alleen te merken aan de opkomst
maar ook aan de stapel goederen. Een deel lag
tentoongesteld tegen de versierde muur, het ander
deel lag bij de kerstboom in de kerk.
Radeshkoemar Lakhai, de echtgenoot van Monica,
speculeerde dat dit mogelijk te wijten was aan de
huidige economische situatie in het land, want ook
de Braziliaanse gemeenschap in Suriname lijdt
hieronder. “Maar,” zegt hij, “als wij het al moeilijk
hebben dan hoe zullen de tehuizen het hebben? Ze
moeten het van donaties hebben, want de overheid
heeft geen geld meer voor subsidies.” Monica
zegt door te gaan met het werk. Op 28 december
maken ze weer een rondtoer om soep uitdelen
aan zwervers. Dat doen de Lakhai’s maandelijks al
twee jaren lang.

van blijdschap en vreugde.
“In de kindernevendienst staat een bijbelverhaal
welke betrekking heeft op de lezing van die dag,
centraal,” geeft Natasha, een andere leidster aan.
“Dit verhaal wordt op kindvriendelijke wijze
overgebracht en aangepast aan het niveau van het
kind. Daaruit wordt de kernboodschap gehaald
en – daaraan gekoppeld – volgt er een verwerking
in de vorm van een tekening, knutselwerk of het
kleuren van een kleurplaat.”
Nicole vult aan: “Op een simpele manier probeerde
ik de boodschap van de lezing aan de kinderen
voor te houden, met behulp van plaatjes en een
vraaggesprek, gebaseerd op eigen ervaringen
uit de belevingswereld van kinderen. Na het
vraaggesprek kwam het meest favoriete en leukste
gedeelte voor de kinderen: knutselplezier. De
kinderen kijken er altijd naar uit om een werkstuk
te maken en dat mee naar huis te nemen.” Natasha
zegt dat het contact met de kinderen tijdens de
kindernevendienst heel inspirerend is. “Ze kunnen
al zo wijs en getuigend uit de hoek komen. Het
doet mij beseffen hoe mooi dit vrijwilligerswerk is,
allemaal ter ere van God.”
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Boslandwerk Suriname; wat 2017 ons bracht.
Door pater Toon te Dorsthorst o.m.i.
Kerstmis: belofte van hoop
Allereerst een warme groet aan ieder van u.
Wanneer we met Kerstmis de geboorte van Jezus
mogen vieren, dan doe ik dat hier in Suriname
met een gevoel van dankbaarheid en hoop in mijn
hart. Kerstmis is voor mij een belofte van hoop,
dat ondanks alle tegenslagen in het leven, ondanks
alle gebrokenheid om ons heen, het licht toch
sterker is dan de duisternis. Het goede krachtiger
en duurzamer dan het kwaad. Dat vrede en
gerechtigheid mogelijk zijn! Wel vragen zij tijd en
volharding. Het Kerstfeest herinnert ons dat God
ons mensen niet vergeet en steeds opnieuw het
avontuur met ons aangaat. Ons steeds uitnodigt
om Jezus en Zijn boodschap van gerechtigheid en
vrede in ons geboren te laten worden.
161 jaar werk wordt afgesloten
Na 36 jaar van onbetaalbare inzet bij de opleiding
van pastorale leiders(sters) en werk voor het
binnenland pastoraat, moest Zr. Egno dit jaar
haar missie in Suriname opgeven. We zijn haar
intens dankbaar voor haar grote bijdrage voor
het boslandwerk en niet te vergeten de zorg en
aandacht voor mij persoonlijk. Daarmee wordt
ook een lang hoofdstuk afgesloten van 161 jaar

twee trainingen voor vakopleidingen geworden.
Dankzij gulle donoren is dit ook financieel
mogelijk geworden. Dat gold eveneens voor de
studiemogelijkheden voor 82 jongeren uit de
boslanddorpen op het Christusforus Internaat.

werk voor onderwijs en opvoeding door de zusters
Franciscanessen van Mariadal. Zoveel scholen
en internaten in stad, distrikt en bosland hebben
ontelbare Surinamers een goede start in het leven
gegeven.
Training voor vakopleiding
We hadden dit jaar begroot om een uitgebreid
trainingsprogramma uit te voeren voor
vervroegde schoolverlaters te Brownsweg. Maar
door het enthousiasme van de deelnemers en
nieuwe aanvragen uit andere dorpen zijn het

Zes nieuwe kerken
Op het dorp Padua aan de boven Saramaccarivier
mochten we een betonnen steiger/aanmeertrap
bouwen. Elke dag maken de dorpelingen er
minstens 3X per dag intensief gebruik van. De
vreugde bij de inwijding was groot. Niet onvermeld
mag ik laten dat we dit jaar zes nieuwe kerken
in ons bosland mochten inzegenen. Een goede
getuigenis van de groeiende rol die het geloof
speelt in het leven van onze menen.
Zalig Kerstfeest en alle goeds in 2018
Dus naast verdriet om los te laten, ook veel reden
tot voldoening en dankbaarheid in dit afgelopen
jaar. Dank voor uw medeleven en steun. Zo mag ik
mij steeds een gezegend mens blijven voelen in het
mooie en bloeiende Surinaamse bosland.
Een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor u en allen
die u lief zijn in het nieuwe jaar 2018.
Hartelijke groet.
Pater Toon te Dorsthorst o.m.i.

Adventsdienst: “Ik kom, Ik ben er al.”
Door Gordon Babel
‘Charismatische stijl’
Op 1 december l.l. organiseerde de Katholieke
Charismatische Vernieuwing (KCV) in het kader
van advent een dienst in de St. Bonifatius kerk. Op
het jaarprogramma van de KCV mag zo een dienst
aan het begin van de advent nooit ontbreken.
Het werd een opgewekte eucharistieviering,
gecelebreerd door Pater Kenneth Vigelandzoon,
bisschoppelijk gedelegeerde voor deze werkarm
van de RK Kerk in Suriname.
Met ondersteuning van het Praise Team KCV en
muzikale begeleiding van onze ‘houseband’ werden
de kerkgangers reeds bij het begin van de dienst
gebracht in een sfeer van lofprijzing en aanbidding,
als voorbereiding op de Eucharistieviering
‘charismatische stijl’.

adventstijd’. Dat heeft de celebrant ook symbolisch
gedaan door de dienst te beginnen in een groene
stola om dan bij de overgang van de dienst van het
Woord naar de dienst van de Tafel de groene stola
te vervangen door een paarse. De kleur paars is in
de periode van advent de liturgische kleur.

Terugblik
De Vernieuwing mag terugzien op een
vreugdevolle en gezegende dienst, die goed
bezocht was. En hoewel het kerkvolk wat
geduld moest betrachten alvorens de dienst kon
aanvangen, was het vuur behoorlijk aangewakkerd
en participeerde men met hart en ziel. Voorwaar
een goede voorbereiding op de advent.

In woord en daad
In zijn preek wees pater Kenneth op het belang
van evangelisatie door iedere christen, in woord
en daad. We bereiden ons in deze tijd voor op
de komst van de Mensenzoon in de kribbe,
maar moeten vooral ook voor ogen houden Zijn
terugkomst op het einde der tijden. Wanneer Hij
ons zal vragen: ‘Wat heb je voor de minste der
minsten gedaan’, zullen wij rekenschap moeten
afleggen. Hiermee geeft de priester aan de
gelovigen de opdracht om in praktijk te brengen
wat Jezus ons heeft geleerd: ‘Deel je brood met
armen en wees ten alle tijde barmhartig tegenover
je naaste’. Zo alleen zal men Jezus in ons kunnen
herkennen en zullen Zijn woorden “Ik kom, Ik ben
er al”, ook voor niet-christenen een realiteit zijn.
Pater Kenneth roept allen op: “Weest waakzaam!
Be ready! Want Hij zal komen op het moment dat
niemand Hem verwacht”.
Transformatie
Pater Kenneth gaf aan dat in feite op het moment
van de viering het nog geen advent was. Deze
begon officieel op 3 december. Je zou dus eerder
kunnen spreken over ‘een inluiding van de
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vierde zondag van de Advent jaar (B)
Eerste lezing: Samuël 7, 1 – 5. 8b – 12. 14a. 16
Toen koning David zijn intrek had genomen in
zijn paleis, en de Heer gezorgd had dat al zijn
vijanden in heel de omtrek hem met rust lieten,
zei hij tegen de profeet Natan: ‘Nu moet u eens
zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout, en
de ark van God staat onder tentdoek!’. Natan zei
tot de koning: ‘Doe gerust wat u van plan bent; de
Heer staat u bij’. Maar die elfde nacht nog werd het
woord van de Heer gericht tot Natan: ‘Zeg aan mijn
dienaar David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor
mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
Zo spreekt de Heer, Heer van de hemelse machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen
vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op
al uw tochten heb ik u bijgestaan; al uw vijanden
heb ik vernietigd; uw naam heb ik groot gemaakt
als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk
Israël een gebied gegeven, en het daar geplant om
er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt, en
door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in
die tijd dat ik over Israël, mijn volk, rechters had
aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u

met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij voor
u een huis zal oprichten. Als uw dagen voleind zijn
en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de nazaat die gij
verwerkt, hoog verheffen en zijn koninklijke macht
in stand houden. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal
mijn zoon zijn. Zo zal uw huis en uw koninklijke
macht altijd stand houden; uw troon staat vast
voor eeuwig’.

Tweede lezing: Romeinen 16,25-27
Broeders en zusters, Aan Hem die bij machte is u
te bevestigen in het evangelie van Jezus Christus
dat ik verkondig- volgens de openbaring van het
geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar
dat is nu onthuld, en dat krachtensde opdracht
van de eeuwige God aan de hand van profetische
geschriften aan alle heidenvolken is bekend
gemaakt om hen te brengen tot de gehoorzaamheid
van het geloof-aan Hem, de enige, alwijze God, zij
de heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen
der eeuwen! Amen.
Evangelielezing: Lucas 1,26-38
Toen Elisabet zes maanden zwanger was werd de
engel Gabriël van Godswege gezonden naar een
stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd

was met een man die Jozef heette, uit het huis van
David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad
bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, begenadigde,
de Heer is met u’. Zij schrok van het woord en
vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria,
want gij hebt genade gevonden bij God. Zie gij zult
zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot
zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David
schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over
het huis van Jakob en aan zijn Koningschap zal
nooit een einde komen’. Maria echter sprak tot de
engel: ‘Hoe zal dit geschieden daar ik geen man
beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De
heilige Geest zal over u komen en de krachtvan de
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook
zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd
worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabet, uw
bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft
ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is
zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets
onmogelijk’. Nu zei Maria: ‘Zie die dienstmaagd der
Heren; mij geschiede naar uw woord’. En de engel
ging van haar heen.

Gedachten bij de schriftlezingen

Koning David heeft zich in Jeruzalem gevestigd
en de ark van God naar de stad overgebracht. Hij
voelt zich bezwaard: hijzelf woont in een prachtig
paleis en de ark van God huist in een tent. Hij
bespreekt zijn plannen om een tempel te bouwen
met de profeet Natan en die raadt hem aan te
doen wat zijn hart hem ingeeft. Tot zover lijkt het
allemaal een prima plan. Maar is het ook het plan
van de Heer? In een droom spreekt Hij tot Natan
en herinnert de profeet aan wie Hij werkelijk is.
De Heer doet zich kennen als een nabije God, een
reddende God, die met zijn volk meetrekt. Het
initiatief gaat van Hem uit. Hij geeft zijn volk rust,
een land, ruimte om te leven (2 Samuël 7,10-11).
Hij heeft David als een herder aangesteld voor
zijn volk (7,7-8). Met deze verwijzing naar de
geschiedenis en de toestand van rust waarin
David regeert, geeft de Heer een definitie van het
koningschap van David of beter: van de manier
waarop zijn volk onder een koning mag leven. Niet
zwervend door de woestijn (7,7), maar in een eigen
land (7,10). Niet onder onderdrukkende volken
zoals onder de rechters, maar in rust en vrede
(7,10-11). Een dergelijke beschrijving gaat veel
verder dan het koningschap
van David: dit is tegelijk een toekomstperspectief
waarin zijn volk in vrede leeft onder een
rechtvaardige koning.
Een huis voor de Heer en zijn koning
Het is een belofte van de Heer zelf: Hij zal het
koningschap van David bestendigen en doet dat
met de toezegging dat het huis van David voor
altijd regeert. Ook belooft Hij David, via Natan,
dat zijn zoon een tempel voor de Heer zal bouwen.
Het is de Heer die geeft, en David begrijpt deze
boodschap heel goed. Hij is de Heer dankbaar voor
deze beloftevolle toekomst (7,18-29). De tempel zal
uiteindelijk gebouwd worden door Salomo, de zoon
van Batseba en David, die ook de naam ‘lieveling
van de Heer’ heeft (2 Samuël 12,25). De Heer geeft
in zijn belofte een andere betekenis aan ‘huis’.
Gaat het David vooral om een huis waarin je kunt
wonen, de Heer bedoelt met ‘huis’ de koninklijke
macht van David. De Heer zelf zal ervoor waken

dat deze macht nooit verloren gaat. Voor Davids
opvolger zal God als een vader zijn en hij zal Hem
tot zoon zijn.

De belofte gaat in vervulling
Deze belofte wordt door Lucas in zijn evangelie
gebruikt om te laten zien dat Jezus in de lijn
van koning David staat, dat Hij een Zoon is, een
koninklijke herder van zijn volk. De stad van David,
Betlehem, en de herders zijn overtuigend aanwezig
in het geboorteverhaal dat vannacht in de
kerstviering zal klinken (zie Lucas 2,4.11; 1 Samuël
16,1). De lezing van deze laatste adventszondag
beperkt zich tot de aankondiging van Jezus’
geboorte. Lucas wijst in het begin van zijn
evangelie met nadruk op de gelijkenis tussen Jezus
en Johannes; hij vertelt zelfs dat ze bloedverwanten
zijn. Hun moeders zijn familie van elkaar (zie
1,36). Van vaders kant stamt Johannes uit een
priesterlijke traditie, Jezus uit het huis van David.
De geboorteaankondigingen van die twee vertonen
overeenkomsten. De geboorte van een bijzonder
kind wordt in de Schrift als een godsgeschenk
beschreven. Het gaat om wat Gods plannen met ons
mensen zijn. De ouders van Isaak zijn op leeftijd
(Genesis 21,1-5), de moeder van Samuël bidt hem
van de Heer af (1 Samuël 1) en de ouders van
Johannes worden nog op hun oude dag verblijd met
een zoon (Lucas 1,18). Maria en Jozef zijn zelfs nog
niet getrouwd (1,27). God gééft, zelfs tegen wat wij
als de natuurlijke gang van zaken zien in. Niet de
wil van de mensen, maar de vervulling van Gods
belofte is aan de orde (1,27.34.35). Het is de engel

Gabriël – zijn naam betekent: man van God – die
zowel aan Zacharias als aan Maria de belofte van
een zoon namens de Heer doet. ‘Want voor God is
niets onmogelijk’, zegt deze engel aan Maria (1,37).
Gabriël gebruikt hier woorden uit Genesis 18,14, de
belofte aan Abraham. Zacharias was na zijn vraag
‘Hoe kan ik weten of het mogelijk is?’ (1,18) stom,
omdat hij niet gelooft dat de woorden in vervulling
gaan (1,20). Pas later kan hij zíjn blijde boodschap
verkondigen (1,68-80). In stilte begint zo de
vervulling van de belofte (1,8-10.22- 23.24).

Genade en vertrouwen
Als blijkt dat Elisabet zwanger is, begint direct het
verhaal van de geboorteaankondiging aan Maria.
De geboorte van Jezus wordt in relatie gebracht
met Johannes door de verwijzing naar de zesde
maand van de zwangerschap van Elisabet (zie
1,24 en 1,36). Gabriël begint zijn boodschap met:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met
je’ (1,28). Dat Maria ‘begenadigde’ wordt genoemd
heeft alles te maken met Gods plannen. Het is zijn
genade die de geboorte van Jezus mogelijk maakt.
De aankondiging van een zoon die geboren gaat
worden, is de kern van zijn belofte (1,31-33). In
deze drie verzen wordt de betekenis van heel
Jezus’ leven, dood en verrijzenis uiteengezet. Op
de woorden in 1,32: ‘Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd’
rijmt 1,35: ‘De heilige Geest zal over je komen en de
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw
bedekken.’ Bij God ligt het initiatief: Hij is van het
begin af aan bij deze geboorte betrokken. Ook Jozef
is van belang. In 1,27 wordt Maria voorgesteld als
de verloofde van Jozef, uit het huis van David. In
1,32 wordt vervolgens verteld dat God Jezus ‘de
troon van zijn vader David zal geven.’ Daarmee
wordt de belofte uit 2 Samuël 7 in herinnering
gebracht (de eerste lezing van vandaag).

wordt vervolgd op pagina B2
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gebeden voor iedere dag
Maandag 25 december
Dagtekst
Lucas 2, 15-16: Zodra de engelen weer van hen
weggegaan waren naar de hemel zeiden de herders
tot elkaar: 'Komt, laten we naar Betlehem gaan
om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons
heeft bekend gemaakt.' Ze haastten zich er heen en
vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat
in de kribbe lag.
Overweging: Kerstmis, hier, en ook in
Betlehem
Wat is het er arm, in Betlehem, als mensen
besluiten om ergens buiten hun kind te
verwachten. Het uur is er al, zij voelen zich rijk
met hun kind in de stal. Wat is het eenvoudig,
in Betlehem, want niet de voornámen komen er
samen, maar waakzame herders
– verlicht in de nacht –
worden als eersten bij de kribbe verwacht.
Hoe kan ik er komen, in Betlehem?
Als wij met z’n velen onze armoede delen,
de weg naar de stal is dan niet een vraag,
want Jezus is al in ons midden, vandaag.

Gebed
God, Vader van ons allen, uw Zoon is in de wereld
gekomen als een weerloos kind, maar voorbestemd
tot grote daden. In Hem heeft uw liefde zich
geopenbaard, die eeuwig is en zonder grenzen.
Maak mij dan ontvankelijk voor dit Kind. Adem mij
open voor uw Woord en help mij er metterdaad
naar te leven, vandaag en tot in lengte van dagen.
Amen.
Dinsdag 26 december

Dagtekst
Lucas 2,17-19: Toen ze het kind zagen vertelden ze
wat hun over het kind was gezegd. Allen die het
hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
Overweging: Jezus
En wie is Jezus voor ons? Hij heeft ons zijn naam
vervolg van pagina B1

Gedachten bij de schriftlezingen
Niet alleen Gods betrokkenheid bij Jezus’ geboorte
of de bloedverwantschap van Elisabet en Maria, de
moeder van Jezus, ook Jozef door wie Jezus afstamt
van koning David is een teken van de vervulling
van deze belofte (1,27; 2,4; 3,31). Net als Zacharias
stelt Maria de engel een vraag. Zacharias vroeg:
‘Hoe kan ik weten…’ (1,18), terwijl Maria vraagt:
‘Hoe zal dat gebeuren?’ (1,34). Zij gelooft wel dát
het mogelijk is, en vraagt alleen naar het hóe.
Daarom kan zij zeggen: ’De Heer wil ik dienen: laat
er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (1,38). Dat
is geen uitdrukking van willoze overgave, maar van
vertrouwen dat God zijn belofte houdt (vergelijk
Simeon in 2,29). Maria wil meewerken aan Gods
plan. Vertrouwd zijn we met de uitdrukking ‘mij
geschiede naar uw woord’ (Nieuwe Bijbelvertaling:
‘laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’;
1,38). ‘Naar uw woord’, daarmee betrekt Maria
heel de geschiedenis van God en zijn volk op deze
geboorteaankondiging. Het is op Gods scheppend
woord dat onze aarde en wij bestaan. Het is zijn
belofte dat de Koningszoon geboren zal worden.
Gods woord gaat in vervulling, zegt Gabriël (1,20)
en het is Maria die God aan zijn belofte houdt.

voorgeleefd: Jesjoe,‘God bevrijdt’. Hij heeft, net
als de Eeuwige, geloofd in mensen! Hij zegt: jíj
bent het licht van de wereld! Jij bent licht in het
donker dat harten verwarmt! Vertrouw maar op
dat licht, op je eigen warmte. Het zal opgaan waar
jij de naaste wordt van je medemens, waar jij je
niet laat inpalmen door plichtpleging en schone
schijn. Zijn licht zal opgaan waar jij de ander
benadert zoals je wilt dat hij jóú benadert, daar
waar jij je toevertrouwt aan de ander, onbevangen
als een kind. Dan breekt Gods woord zich in jou
baan: levensadem die onze harten voedt, die
ons doorgloeit en op doet staan. De nacht is dan
voorbij: zijn naam als een kind voor ons geboren,
een nieuwe dag in ons begonnen.
Gebed
Goede God, U bent niet ver van mij. In U leef ik,
beweeg ik en ben ik. Ik bid U: open mijn oren en
mijn hart voor het Woord dat U tot mij spreekt,
opdat U aan het licht komt in de duisternis van
deze wereld. Dat bid ik U door Jezus, uw Zoon, die
met U leeft, vandaag en alle dagen. Amen.
Woensdag 27 december

Dagtekst
Lucas 2,49: Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben
jullie Mij gezocht? Wisten jullie niet
dat Ik bij mijn Vader moest zijn?’

Overweging: ‘Familie’ van God
Familie’ van elkaar, broers en zusters van elkaar
zijn zij, zegt Jezus, die ‘luisteren naar Gods Woord
en er naar handelen. Niet uit bloed of uit de wil
van een man’, hoorden wij op de eerste kerstdag,
‘maar uit God geboren.’ Losmaken … opnieuw
geboren worden … geboren worden uit God … dat
dát aan ons mag gebeuren vlak voor weer een
nieuw jaar. Het gebeurt wanneer mensen elkaar bij
alle goede wensen ook vergeving durven vragen
wanneer zij elkaar in het afgelopen jaar verdriet
hebben aangedaan. Het gebeurt wanneer mensen
elkaar nieuwe kansen durven geven. Het gebeurt
wanneer mensen het Woord van God niet alleen
willen aanhoren, maar er ook naar handelen, zodat
ze in deze wereld óók herkend kunnen worden als
kinderen, als familie van God!
Gebed
Eeuwige God, telkens komt U mij tegemoet en zegt
mij het eeuwige leven toe. Open mijn geest voor
uw Woord en laat het in mij wonen, opdat ik niet
afdwaal of verloren ga, maar de wegen volg die U
mij wijst. Laat uw Zoon Jezus hierbij mijn leraar
zijn, vandaag en alle dagen, tot in uw eeuwigheid.
Amen.
Donderdag 28 december

Dagtekst
Matteüs 2,13: Toen verscheen aan Jozef in een
droom een engel van de Heer, die zei: 'Sta op, neem
het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte,
en blijf daar totdat ik u waarschuw. Want Herodes
staat het kind naar het leven.'

Overweging: Wie zal je dragen?
Soms is een huis een lange, eindeloze weg om voort
te gaan. Soms is een huis alleen nog het verlangen
om eindelijk ergens thuis te zijn. Dan is dit kind,
gedragen op mijn rug, het enige dat toekomst is.
Mijn voeten zijn zo over zand en water gegaan,
dit lichaam heeft angst en dorst doorstaan.
Wil je naar mijn woorden luisteren ook al kan ik ze
alleen maar fluisteren? Want ik voel mij pas weer
mens als jij van harte naast mij gaat staan.

Gebed
Goede God, U bent niet ver van mij. In U leef ik,
beweeg ik en ben ik. Ik bid U: open mijn oren en
mijn hart voor het Woord dat U tot mij spreekt,
opdat U aan het licht komt in de duisternis van
deze wereld. Dat bid ik U door Jezus, uw Zoon, die
met U leeft, vandaag en alle dagen. Amen.
Vrijdag 29 december

Dagtekst
Marcus 4,21-22: ‘Breng je de lamp soms binnen
om die onder de korenmaat te zetten of onder
het bed? Toch zeker om hem op de standaard te
zetten? Want iets is alleen geheim om aan het licht
gebracht te worden, en het werd alleen verborgen
om aan het licht te komen.
Overweging: Delen wat we aan licht
ontvangen hebben
Wij worden gevraagd er op uit te trekken, om
met elkaar te delen wat we aan licht, aan warmte,
aan vreugde en geluk ontvangen hebben. Ik meen
dat dit toekomst heeft. Ik wens ons toe, bij het
overgaan van de drempel naar een nieuw jaar dat
deze geraaktheid voor ons steeds opnieuw een
bron is voor geluk, voor trouw en liefde. Wie zo
leeft heeft de toekomst. Niet alleen voor zichzelf,
hij of zij bouwt ook aan toekomst. En dan mogen
we dankbaar zijn voor Hem die ons raakt, die ons
aanraakt. Want dan ervaren we de goede God als
een bron waaruit we steeds kunnen putten om de
toekomst in het nieuwe jaar met hoop tegemoet te
gaan.

Gebed
God van tijd en eeuwigheid, vervul onze tijd met
uw erbarmen, richt ons op uw toekomst
waarin uw Zoon ons voorgaat: Jezus Christus, onze
Heer. Amen.
Zaterdag 30 december

Dagtekst
Johannes 1,9: Het ware Licht, dat ieder mens
verlicht, kwam in de wereld.

Overweging: Kerststal
Moge je volgend jaar een beetje gelijken op de
figuren uit de kerststal: een beetje op Maria,
ingaand op Gods aanbod om lief te hebben, steeds
dienstbaar aan anderen. een beetje op Jozef, dat
je iets mag hebben van de bescheidenheid en de
trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft
gedragen een beetje op de engelen, boodschappers
van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk
een beetje op de herders, die hun schapen leiden
en beschermen een beetje op de ezel, één en al oor,
luisterbereid en veel verdragend; moge je ook iets
hebben van zijn koppige trouw om door te zetten
op de goede weg. een beetje op de os, het dier dat
trekt, want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en
spoortrekkers en veel, heel veel op het kind, dat
ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven
en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.
Gebed
God van licht, U bent een rechtvaardige God. Schud
mij wakker en open mijn ogen, zodat ik zie waar
het werkelijk om gaat, en houd mij weg van al wat
mij ervan weerhoudt om U, in al uw glorie, te zien.
Dat vraag ik U in naam van Jezus Christus, mijn
broeder en leidsman voor eeuwig. Amen.
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geloofsverdieping
Waarom elke zondag naar de Mis?
Tijdens de algemene audiëntie van 13 december 2017 legde paus Franciscus uit waarom we zondag naar de
Mis moeten gaan.

elkaar bewaart” (Joh. 13,35). Maar hoe kunnen
wij het Evangelie in de praktijk brengen zonder
de noodzakelijke energie daarvoor, zondag na
zondag, te halen uit de onuitputtelijke bron van de
Eucharistie?

Ontvangen in plaats van geven
Wij gaan niet naar de Mis om iets aan God te geven,
maar om van Hem te ontvangen wat we echt nodig
hebben. Daar herinnert het gebed van de Kerk aan
die zich op de volgende wijze tot God richt: “Gij
hebt geen nood aan onze lofprijzing, want onze
dankzegging is ook uw gave. Al kan ons loflied
uw grootheid niet verhogen, het draagt toch bij tot
onze zaligheid door Christus onze Heer” (Romeins
Missaal).

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Waarom moeten we naar de Mis op zondag?
De zondagse viering van de Eucharistie is de kern
van het leven van de Kerk (vlg. de Catechismus
van de katholieke Kerk, nr. 2177). Wij christenen
gaan op zondag naar de Mis om de verrezen Heer
te ontmoeten. Beter gezegd, om ons door Hem te
laten ontmoeten, te luisteren naar zijn woord, ons
te voeden aan zijn tafel. Zo worden wij Kerk, ofwel
zijn levende mystieke Lichaam in de wereld.

De Mis maakt de zondag christelijk!
Dat werd al vanaf het eerste moment begrepen
door Jezus’ leerlingen. Zij vierden de eucharistische
ontmoeting met de Heer op de dag van de week
die de Joden ‘de eerste van de week’ noemden. De
Romeinen noemden het ‘de dag van de zon’. Want
op die dag verrees Jezus uit de doden en verscheen
Hij aan zijn leerlingen, sprak en at Hij met hen. Ook
schonk Hij hun de heilige Geest (vlg. Mt. 28,1; Mc.
16, 9.14; Lc. 24, 1.13; Joh. 20,1.19), zoals we tijdens
de Bijbellezing hebben gehoord.
De grote uitstorting van de Geest met Pinksteren
gebeurde ook op zondag, de vijftigste dag na de
verrijzenis van Jezus. Om die reden is de zondag
een heilige dag voor ons, geheiligd door de viering
van de eucharistie, de levende aanwezigheid van
de Heer onder ons en voor ons. Het is dus de Mis
die de zondag christelijk maakt!
Ontmoeting met de Heer
De christelijke zondag draait om de Mis. Wat is een
zondag voor een christen zonder de ontmoeting
met de Heer? Er zijn christelijke gemeenschappen
die helaas niet elke zondag van de Mis kunnen
genieten; ook zij zijn echter op deze heilige dag
geroepen om zich in gebed te verenigen in naam
van de Heer, te luisteren naar het Woord Gods
en het verlangen naar de Eucharistie levend te
houden.
Een aantal geseculariseerde samenlevingen
heeft de christelijke zin van een zondag die
verlicht is door de Eucharistie, verloren. Dat
is jammer! Daar dient dit bewustzijn weer tot
leven gewekt te worden, om de betekenis van dit
feest te herontdekken, van de vreugde, van de
parochiegemeenschap, van de solidariteit, van

de rust die de ziel en lichaam herstelt (vlg. de
Catechismus van de katholieke Kerk, nr. 21772188).
De Eucharistie beleeft al deze waarden iedere
zondag. Daarom wilde het Tweede Vaticaans
Concilie benadrukken dat “de zondag de meest
oorspronkelijke feestdag is, die de gelovigen moet
worden voorgehouden en ingeprent, zodat hij ook
een dag van vreugde wordt en van vrij zijn van
arbeid” (Sacrosanctum Concilium, 106).

Moed en vertrouwen
Het op zondag vrij zijn van werk bestond niet in de
eerste eeuwen: dat is een specifieke bijdrage van
het christendom. Uit Bijbelse traditie rusten de
Joden op zaterdag, terwijl dienaren in de Romeinse
samenleving geen enkele dag in de week vrij waren
van werk. Het was de christelijke betekenis van
leven als kinderen en niet als slaven, begeesterd
door de Eucharistie, die van de zondag -bijna
wereldwijd- een rustdag maakte.
Zonder Christus zijn we gedoemd om beheerst
te worden door de dagelijkse vermoeidheid met
alle zorgen en de angst voor morgen. De zondagse
ontmoeting met de Heer geeft ons de kracht om
elke dag met moed en vertrouwen door te komen
en om hoopvol voort te gaan. Daarom gaan wij
christenen op zondag de Heer ontmoeten in de
eucharistieviering.
Voorproefje van de hemel
De eucharistische eenheid met Jezus -die verrezen
is en leeft in eeuwigheid- is een voorproefje van
die zondag zonder zonsondergang. Dan zullen er
geen vermoeidheid en pijn, geen rouw en geen
tranen meer zijn, maar enkel de vreugde volledig
en voor altijd met de Heer te leven. Ook over die
zalige rust spreekt de zondagsmis. Zo leren we om
ons, gedurende de week, toe te vertrouwen aan de
Vader en aan de hemel.
Wat kunnen we zeggen tegen degenen die beweren
dat je niet naar de Mis hoeft te gaan, zelfs niet
op zondag, omdat het belangrijkste is dat je
goed leeft en de naaste liefhebt? Het klopt dat de
kwaliteit van het christelijk leven gemeten wordt
aan het vermogen lief te hebben zoals Jezus heeft
gezegd: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken,
dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder

Dus waarom naar de Mis gaan op zondag? Het is
niet slechts een gebod van de Kerk dat helpt om de
waarde ervan te begrijpen. Wij christenen hebben
behoefte aan de zondagsmis, omdat alleen met de
genade van Jezus, met zijn levende aanwezigheid
in ons en onder ons, we zijn geboden in de praktijk
kunnen brengen. Zo kunnen wij geloofwaardige
getuigen zijn.
(Bron: KN/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.
J. HERMANS
De viering van de eucharistie
Het doel van dit boek is het
ontsluiten van de betekenis van het
verloop van de eucharistieviering.
Bij elk onderdeel van de mis zijn
er steeds korte overwegingen. De
opbouw van de eucharistie wordt hiermee in al haar
onderdelen beter verstaan.
Brugge: Tabor, 1982; 159 blz. Prijs: Srd 5,=
TOON HERMANS EN MIEKE MOSMULLER
Gewoon God
Een boek over levensvragen
voortgesproten uit dialogen tussen
de dichter Toon Hermans en de arts
Mieke Mosmuller. Beide zijn lang op
zoek naar antwoorden op vragen als:
zijn de alledaagse dingen werkelijk zo
alledaags; wie is God, en waar; wat
moet en wat kan ik geloven; is het
zalig om bij de armen van geest te horen.
Baarn: De Fontein, 2001; 157 blz. Prijs: Srd 10,=
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT
KATHOLIEK

Inspiratie van de dag

Laat het groeien

Dag na dag word je steeds sterker vervuld en
doordrongen van het christusbewustzijn. Je bent
in staat in het licht te lopen en één te worden met
het licht tot er geen duisternis meer in je is en
terwijl deze ontwikkeling plaats vindt breng je
meer licht in de wereld. Je moet je realiseren dat
het allemaal in jou begint. Je moet eerst je eigen
huis in orde brengen en je moet vertrouwen en
zekerheid hebben dat je dat kunt doen. Dat wat
binnenin je is, wordt naar buiten weerspiegeld.
Het is niet iets waarnaar gestreefd kan worden,
het is iets dat gebeurt, als jij het maar toestaat en
je hart vult met liefde en begrip. Deze verheven
staat van bewustzijn is in de lucht die je ademt.
Het is zo groots dat je het niet kunt bevatten,
adem daarom uit en houd het zo in beweging en
laat het groeien.
Uit: Open innerlijke deuren

‘Hij werd verwacht’

U is heden de Heiland
geboren

Kerstkribbe

De herders zijn de eersten die van de geboorte
van het Kind Jezus horen. Engelen komen met
de boodschap van God naar mensen op deze
aarde. Niemand weet wat er in Bethlemhem
gebeurd is wie daar geboren is. Wie dat kind is
weet God alleen. Die blijde boodschap wil God
delen. Niet alleen met Jozef en Maria. Daarom
is er een verkondiger en een koor uit de hemel.
De boodschap is persoonlijk: u is heden de
Heiland geboren. De herders krijgen het als
eerste te horen. De aankondiging is tegelijk een
uitnodiging. God rekent op hun komst. Hij vertelt
hun precies waar en hoe ze het kind kunnen
vinden. De plattegrond wordt erbij geleverd.
Het geboortekaartje glijdt bij u in de brievenbus
vandaag. God heeft u op het oog. Kom eens langs.
Dat zou God graag willen... dan wordt het pas écht
kerstfeest.

Het Goddelijk kind

Uit: Filippus Dagboek

Kerstmis
Kerstmis (25 december), het hoogfeest van de
geboorte van Jezus, is omstreeks 330 ontstaan in
Rome, waarschijnlijk om de dag van het heidense
zonnewendefeest, de onoverwinnelijke zon, te
kerstenen en te vervangen. Weldra werd het feest
in het Oosten en Westen algemeen overgenomen.
De viering in het Westen bestaat uit de vigilie op de
vooravond, de nacht-, de dageraads- en de dagmis
en uit het octaaf, met 1 januari als octaafdag van
Kerstmis.
Christus (Grieks)
Dit woord is de Griekse vertaling van het
Hebreeuwse messias, hetgeen ‘gezalfde’ betekent.
De centrale belijdenis van het Nieuwe Testament is
dat Jezus van Nazareth ‘de Christus’ is.

Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Kerstfeest! Een vrolijk feest over het koningskind
in de kribbe; over de Zoon van God die afdaalde;
over de Messias die kwam. Prachtig! Maar teksten
als Jesaja 53 herinneren ons er steeds weer aan
dat de toekomst van Jezus Christus geen zoet
verhaal is. Het is een rauwe werkelijkheid. Daar
wijzen de kribbe, de kindermoord van Bethlehem
en de vlucht naar Egypte ook naar. Maar daar
wees een oude profetie als in Jesaja 53 ook al
naar. De dienaar van God zou komen, maar
zijn verschijnen zou ook weerzin en verachting
oproepen. Kerst gaat dan ook over de vernedering
van Gods dienaar. De dienaar die naar deze aarde
kwam om de roeping in te lossen die Israël niet
kon vervullen: de redding van deze wereld. Dat
is fantastisch nieuws, maar we moeten nooit
vergeten hoeveel vernedering het Hem gekost
heeft.

ERFGOED

Kerstmis wil je herinneren aan het goddelijk
kind in je. Midden in de kilte en vreemdheid van
deze wereld behoudt het zijn unieke karakter.
Het vertrouwt er op, dat er iets goddelijks is dat
alleen door jou kan worden uitgedrukt. In de
diepte van je hart draag je een goddelijk kind. Als
je luistert naar je hart, voel je precies wat goed
voor je is, wat bij jou past en wat je alleen maar
overneemt omdat anderen je dat hebben gezegd.
Alleen als je met het goddelijk kind in je in contact
komt, wordt je leven authentiek, en krijgt het iets
van de lichtheid die kenmerkend is voor kinderen.
Je hoeft dan niet moeizaam alle trauma’s van je
kindertijd te verwerken, je mag als gekwetst kind
vertrouwen op het goddelijk kind, op het spoor
dat jou ook vandaag naar het leven leidt.
Uit: Vergeet het beste niet

Luister Naar De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u op

Uitbeelding van de kribbe, de voerbak voor het
vee, waarin Maria het Kind Jezus na de geboorte
neerlegde. Twee grote heiligen, St. Bernardus en
St. Franciscus, beleefden de geheimen van het
leven van het Kind Jezus met een geheel nieuwe,
nog niet geziene innigheid en spraken er ver als
gewone mensen, die het menselijke verstonden
en er door ontroerd werden. Zo vroeg Franciscus
aan een burger van Greccio om met Kerstmis een
kribbe na te maken met een os en een ezel. Volgens
een trouwe volgeling van Franciscus zou door de
intense devotie van Franciscus het kind in de kribbe
een ogenblik tot leven zijn gewekt. Bij het zien van
dit wonder de omstanders van ontroering vervuld.
De volgelingen van Franciscus, de minderbroeders,
hebben de kerstkribbe over West-Europa verspreid.
Eerst gebeurde dit in de kerken en kloosters, later
in de huiskamers. In de negentiende eeuw werd dit
gebruik algemeen. De aanwezigheid van de os en de
ezel bij de kribbe gaat terug op een passage uit de
profetie van Jesaja 1:3: ‘Een os kent zijn meester, een
ezel de krib van zijn heer.’
Kerstboom
Een opgesierde sparrenboom
die rond Kerstmis, vaak
met lampjes verlicht, in
de huiskamers, scholen en
openbare gebouwen wordt
geplaatst. De kerstboom,
die in Duitsland reeds in de
zestiende eeuw bekend was,
werd in Nederland in de
negentiende eeuw ingevoerd
door Duitse protestantse
immigranten. Vooral in
katholiek milieu vandaag
vrijwel algemeen.
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wereldkerk
Nieuwe nuntius AEC

niet op confronterende wijze, maar in staat zijn om
de waarheid te spreken en de waarheid te beleven.
Wanneer zulks gebeurt, vindt er een scala aan
andere positieve zaken plaats,” voegde hij eraan
toe.

‘Spijt’

In een persbericht van 4 november vanuit het Secretariaat van de Antilliaanse Bisschoppen
Conferentie (AEC), is het volgende bekendgemaakt:
De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft Zijne Hoogwaardige Excellentie Fortunatus Nwachukwu, titulair
aartsbisschop van Acquaviva, momenteel Apostolische Nuntius in Nicaragua, benoemd tot de nieuwe
Apostolische Nuntius van de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC). Aartsbisschop Fortunatus
Nwachukwu werd tot priester gewijd op 17 juni 1984, incardinatie in het Bisdom van Aba (Nigeria). Hij
bezit een doctoraat in Dogmatische Theologie en een doctoraat in het Kerkelijk Recht. Hij heeft gediend
in de Apostolische nuntia (ambassades) in Ghana, Paraguay, Algerije, op de VN kantoren en speciale
Instituten in Geneve en op de afdeling Staatsrelaties van het Secretariaat van Staat in het Vaticaan.Tussen
2007 en 2012 was hij Chef Protocol van het Secretariaat van Staat in het Vaticaan. Zijn eerste toewijzing
als Hoofd van de Missie was op 12 november 2012 als Apostolische Nuntius in Nicaragua. Aartsbisschop
Nwachukwu spreekt engels, spaans, frans, italiaans, duits, joods en arabisch.

De Kerk een stem gegeven
Vertaald en bewerkt door Melvin Mackintosh
‘Niet verscholen in de sacristie’

Aartsbisschop Joseph Harris hoopt herinnerd te
worden voor het opheffen van de stilte van de Kerk
en voor het pleidooi dat de Kerk zich stoutmoedig
uitspreekt over sociale onderwerpen. “Ik zou
willen geloven dat gedurende mijn stewardship
voor de Kerk, dat de Kerk haar stem heeft laten
horen toen het nodig was. We hadden geen stille
Kerk maar een Kerk die zich uitspreekt wanneer
er serieuze onderwerpen waren en wanneer
de stem van de Kerk zo nodig gehoord moest
worden,” zei de aartsbisschop in zijn laatste ‘Ask
the Archbishop’ live chat op Facebook vorige week
woensdag. Hij haalde het debat over kindhuwelijk
aan en de zogenoemde ‘e-mailgate’-affaire in
Trinidad als twee voorbeelden waar de kerk zich
over heeft uitgesproken. “Ik denk dat de Kerk
gehoord is, ik denk dat men gezien heeft dat de
Kerk zich niet verscholen heeft in de sacristie maar
echt bezorgdheid geuit heeft over het welzijn van
de natie,” zei hij.

Authentieke discipelen

Aartsbisschop Harris merkte op dat de Katholieke
Kerk voorwaarts, grote behoefte heeft aan het
scheppen van authentieke discipelen die de
gedachten van Christus bezitten. Hij gelooft dat
de Kerk al authentieke discipelen heeft, maar

niet genoeg en het vereist niet veel priesters. Met
genoeg authentieke discipelen in de Kerk zal het
resulteren in meer priesters en zal de Kerk er
voordeel aan hebben.
“Wanneer je authentieke discipelen hebt, heb je
authentieke getuigen. Je hebt martelaren, mensen
die bereid zijn de waarheid met kracht te spreken,

Terugkijkend op zes jaar als aartsbisschop van
Port-of-Spain en reagerend op de vraag of hij
iets aan zou willen veranderen, antwoordde
aartsbisschop Harris met “niet echt”. Hij vertelde
Tracy Chimming-Lewis, Digital Media Manager van
Camsel, echter, dat hij wenste de gelegenheid te
hebben gehad om het katholiek onderwijssysteem
in het land te verbeteren.
Het huidig onderwijssysteem, herhaalde
hij nogmaals, houdt geen rekening met de
verschillende ontwikkelingsbehoeften van
kinderen. Hij riep nog eens burgers op om actiever
te zijn en zich uit te spreken en bij de overheid
erop aan te dringen voor hervormingen in het
onderwijs.
Een ander punt van waar hij ‘spijt’ van had,
was zijn onvermogen om de Trinidadiaanse
overheid te bewegen een aanvang te maken
met het introduceren van filosofie op scholen.
Aartsbisschop Harris vertelde over een
conversatie welke hij had met een directeur
van een muloschool, waarbij die opmerkte
dat ‘filosofie geen geld in het laatje bracht.
Waarmee je veel geld verdient is technologie.’ De
aartsbisschop persisteerde: “Wanneer je kijkt naar
de grote landen in de wereld, allemaal hebben
ze een richting filosofie op de meeste van hun
universiteiten.”

Creativiteit koesteren

Over een andere boeg gooiend, zei aartsbisschop
Joseph Harris dat burgers ingeprent hebben, het
tweepartijenstelsel, welke hij omschreef als het
‘primitief tweepartijenstelsel’ welke verdeeldheid
in de samenleving kweekt. Hij vroeg zich af
of het nodig was dat ‘Trinbagonians’ zichzelf
bestempelen als Afro-Trinidadianen, IndoTrinidadianen, Chinese Trinidadianen of Arabische
Trinidadianen. “We zijn een natie van minderheden
gebleven en we schijnen het maar niet te kunnen
veranderen.”
Aartsbisschop Harris bood wat advies aan
aan degenen die met kerst zonder werk zitten.
Alhoewel hij empathie heeft met de gezinnen
die het moeilijk hebben, gelooft hij niet dat het
erom gaat om de kerk om geld te vragen. Hij
verduidelijkte dat één van de karakteristieken
die een Kerk moet behouden is verbeelding. Hij
moedigde de Kerk en burgers aan om creativiteit te
koesteren.
“We moeten mensen aanmoedigen om hun eigen
voedsel te produceren, in in-twee gesneden
tonnen, in PVC-buizen. Er zijn heel wat zaken die
we mensen kunnen laten zien. En we kunnen altijd
terug naar ruilhandel. Kerken moeten misschien
hun eigen kleine markten weer gaan opzetten des
zaterdags- en zondags, waar mensen na de Mis hun
producten kunnen uitstallen en verkopen,” zei hij.
Ter afsluiting van zijn laatste ‘Ask the Archbishop’serie, deelde Chimming-Lewis met hem de
commentaren en overvloed aan steun voor de
aartsbisschop op social media. De aartsbisschop
werd geroemd om zijn ‘standvastigheid in geloof’,
kreeg de ‘rijkste zegeningen’ en wensen voor een
plezierig pensioen. Hij werd zelf uitgenodigd een
bezoek te brengen aan Jamaica. Aartsbisschop
Harris dankte een ieder voor de goede wensen en
vroeg voor hem te blijven bidden.

Bron: Catholic News TT
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Installatie, geen wijding
Vertaald en bewerkt door Melvin Mackintosh

Er was een ‘klein verschil’ toen aartsbisschop
Harris aartsbisschop Gilbert opvolgde. Harris
was benoemd tot coadjutor hulpbisschop van
Port-of-Spain en werkte samen met aartsbisschop
Gilbert, vertelde pater Persaud. “Het moment
waarop aartsbisschop Gilbert 75 jaar oud werd,
werd hij (Harris) automatisch de aartsbisschop
en daaropvolgend geïnstalleerd.” Dit omdat een
coadjutor hulpbisschop het recht tot opvolging
heeft.

Kerkelijk recht

De installatie van bisschop Jason Gordon als
de elfde aartsbisschop van Port-of-Spain op 27
december aanstaande, moet niet verward worden
met een wijding. Canon 1008 van het Kerkelijk
recht geeft aan: “Door goddelijke instelling zijn
sommigen onder de gelovigen van Christus, door
het sacrament van de Orde, gemarkeerd met
een onuitwisbaar karakter en zijn aldus heilige
dienaren; daardoor worden zij toegewijd en ter
beschikking gesteld, zodat zij, elk volgens hun
eigen rang, in de persoon van Christus het Hoofd,
de ambten vervullen van onderwijzen, heiligen en
heersen, en zo het volk van God voeden.” Canon
1009 vervolgt: “De orden zijn het episcopaat, het
priesterschap en het diaconaat.”
De benoemde aartsbisschop Gordon werd tot
bisschop van Bridgetown gewijd op 21 september
2011. Hij is hierdoor al tot de orde van het
episcopaat toegetreden en zal ‘geinstalleerd’
worden als aartsbisschop van Port-of-Spain.

Voorzieningen voor een bisdom

“De installatie is liturgie in de kathedraal, in
bijzijn van de geestelijkheid en gelovigen; het
gaat om het overnemen van het bisdom en
geïnstalleerd worden als bisschop van het bisdom,”
zei pater John Persaud, algemeen secretaris van
de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC),
die thuis is in het kerkelijk recht. Hij werd op 11
december geinterviewd over de veranderingen
die staan te gebeuren bij de transitie van de ene
aartsbisschop naar een andere.
Hij legde uit dat “wanneer de Heilige Vader

Paus hekelt
‘journalistieke zonden’

Duidelijke woorden

“Het is belangrijk dat de criteria van
oordeelsvorming en informatie geduldig en
methodisch worden aangeboden, zodat de
publieke opinie in staat is om te begrijpen en te
onderscheiden, en niet verbluft en gedesoriënteerd
is”, aldus de paus tijdens een ontmoeting in het
Vaticaan met ongeveer 350 leden van de Italiaanse
pers. De paus bepleitte een journalistiek die
“sereniteit, precisie en volledigheid” belichaamt.
Journalisten moeten kalme taal gebruiken die
“vruchtbare reflectie” bevordert, en doordachte,
duidelijke woorden kiezen in plaats van
“luidruchtige en dubbelzinnige taal”.
“Uw vrije en verantwoordelijke stem is van
fundamenteel belang voor de groei van elke
samenleving die democratisch genoemd wil
worden, zodat een voortdurende uitwisseling van
ideeën en een vruchtbaar debat op basis van echte
en correcte feiten is verzekerd”, vertelde de paus de
verzamelde journalisten.

‘Zonden van communicatie’

Hij hekelde het primaat van snelheid en

Cathedra

voorzieningen treft voor een bisdom, hij een
priester tot bisschop kan benoemen, in welke
situatie die persoon normaliter door drie
bisschoppen zal worden gewijd, waarvan één
de hoofd consecrator is. De paus kan ook een
benoeming doen waarbij een bisschop verschuift
van het ene bisdom naar het andere. Dit gebeurde
toen aartsbisschop emeritis Edward Gilbert, de
bisschop van Roseau, Dominica, benoemd werd tot
de aartsbisschop van Port-of-Spain op 13 maart
2001 en geïnstalleerd werd op 5 mei van datzelfde
jaar.

Voor een nieuwe aartsbisschop, om het roer
van het aartsbisdom over te nemen, moet hij de
apostolische brieven – de brieven van de Heilige
Vader waarin hij benoemd werd tot bisschop
van het bisdom – laten zien aan het College van
Consultoren in bijzijn van de kanselier van de
Curia, die het feit vastlegt. Dit wordt gedaan in
een liturgische akte in de kathedraal. Eén van de
symbolische handelingen tijdens de installatie,
is het ‘plaatsnemen’ van de nieuwe bisschop op
zijn cathedra – latijn voor ‘stoel’ die staat in de
kathedraal.
“Het moment waarop hij plaatsneemt op die zetel,
neemt hij de verantwoordelijkheid op zich voor het
aartsbisdom,” zei pater Persaud. Deze handeling
vindt plaats volgens het liturgisch programma,
nadat het Apostolisch Mandaat is voorgelezen.
In een apart interview, vertelde de kathedrale
administrateur mgr. Christian Pereira, dat het
wapen van aartsbisschop Harris zal worden
verwijderd van de zetel en het nieuwe wapen van
aartsbisschop Gordon zal worden bevestigd.

Bron: Catholic News TT

Paus Franciscus herdenkt pater Pio
Paus Franciscus zal in 2018 een bliksembezoek
brengen aan pater Pio's geboortestad Pietrelcina
en San Giovanni Rotondo, waar de al bij leven
legendarische kapucijn, mysticus en stigmaticus
een groot deel van zijn leven actief was en er een
ziekenhuis bouwde. Pater Pio blijft ook vandaag de
belangrijkste volksheilige in Italië. Bij leven was
hij een razendpopulaire biechtvader. Bij het brede
publiek raakte hij vooral bekend omdat hij op
geregelde tijdstippen de stigmata, de kruiswonden
van Christus, vertoonde.
In Rome bevestigde dinsdag de Vaticaanse
perschef Greg Burke dat paus Franciscus naar
aanleiding van de 100ste verjaardag van de
verschijning van de eerste stigmata en de 50ste
verjaardag van padre Pio's dood op 17 maart
per helikopter naar Pietrelcina vliegt. Hij zal
er worden opgewacht door de plaatselijke
aartsbisschop Felice Accrocca en burgemeester
Domenico Masone van Pietrelcina. Daarna volgt
een stil gebed in de Kapel van de Stigmata en een

sensatiezucht in sommige verslaggeving,
die precisie en grondigheid ontbeert. Zulke
journalistiek wordt gedomineerd door oververhitte
emoties, geen doordachte reflectie. Paus Franciscus
benadrukte de behoefte aan betrouwbare
informatie, geverifieerde gegevens en nieuws dat
niet tot doel heeft te verbazen en te prikkelen. In
plaats daarvan moet de journalistiek bij lezers een
gezonde kritische houding creëren, waardoor ze
de juiste vragen kunnen stellen en verantwoorde

ontmoeting met de kapucijnen. Omstreeks 9 uur
reist hij door naar San Giovanni Rotondo waar
hij voorafgaand aan de herdenkingseucharistie
in de basiliek de kinderkankerafdeling van het
ziekenhuis van pater Pio bezoekt.

Bron: Kerknet

conclusies kunnen trekken. “Het is niet nodig om
in de ‘zonden van de communicatie’ te vervallen:
desinformatie, dat wil zeggen slechts dat deel
van het nieuws dat lasterlijk en sensationeel is,
of zwartmakerij door oude en voorbije feiten aan
het licht te brengen”, zei Pope Francis. “Het zijn
hele ernstige zonden die het hart van de journalist
beschadigen en de mensen schade berokkenen.”

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 23

11.00u: Sacrament van de Biecht
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
16.30u: Huwelijksinzegening Ulrich Davis/Media
Lin-Tsung
za 30 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 31 10.00u: Eucharistieviering
18.00u: Oudjaarsviering
ma 01 10.00u: Pontificale Hoogmis met Nieuwjaarszegen
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Vrijdag 29 december GEEN H. Mis om 12.00u
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 23 17.30u:H. Mis
zo 24 18.00u: Nachtmis voor Kerst
za 30 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
za 23 18.00u: H. Mis vooravond vierde advent
zo 24 08.00u: Geen dienst!
Kerstavond
zo 24 18.00u: Kinderkerstviering met kerstspel
21.00u: Kerstnachtmis met Salvatorkoor
ma 25 08.00u: H. Mis eerste kerstdag
di 26
10.00u: H. Mis. Zieken- en Bejaardenzorg tweede
kerstdag
wo 27 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
do 28 18.00u: Kinderzegening HH. Onschuldige Kinderen      
vr 29
18.00u: H. Mis
za 30 18.00u: H. Mis vooravond feest van de Heilige
Familie
zo 31 08.00u: H. Mis. Heilige Familie - Oudejaarsdag
ma 01 09.00u: H. Mis Nieuwjaarsdag
Mededelingen op Noord
• 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.                                                       
• Een overzicht van de diensten vindt u ook op het prikbord
achter in de kerk.
• Bisschoppelijke adventsactie: enveloppen liggen gereed
achter in de kerk -                                                                  deze
kunnen tijdens de kerstdagen worden meegebracht om
gevuld te deponeren                                                                 in
een doos achter in de kerk. De opbrengst
gaat naar een voertuig voor boslandpater                                              
Kenneth Vigelandzoon.
• Kinderzegening op donderdag 28 december om 18.00 uur
in de Driekoningenkerk                                                            en
in Sint-Jozef Geyersvlijt. Dit is geen eucharistieviering!
• Zondag 31 december: Feest van de Heilige Familie, tevens
Oudejaarsdag.
• Nieuwjaarsdag 1 januari 2018: 9.00 uur H. Mis in de
Heilige Driekoningenkerk.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 24
ma 25
do 28
zo 31
ma 01
zo 24
ma 25

08.00u: H. Mis vierde advent
08.00u: H. Mis eerste kerstdag
18.00u: Kinderzegening in Sint-Jozef
08.00u: H. Mis Heilige Familie - Oudejaarsdag
08.00u: Geen dienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
09.00u: H. Mis vierde advent
10.00u: H. Mis eerste kerstdag

do 28
zo 31
ma 01

18.00u: Kinderzegening HH. Onschuldige Kinderen
10.00u: H. Mis Heilige Familie - Oudejaarsdag
09.00u: Geen dienst

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 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.
zo 31 10.00u: Woco
11.45u: Engelse mis
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
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
zo 31 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
vr 22
za 23
zo 24

Kerstviering
19.00u: H. Mis
08.00u: WoCo. 4e zondag van de adventstijd
19.00u: Kerstnacht Hoogmis
ma 25 08.00u: H.Mis
za 30 19.00u: Woco
zo 31 08.00u: H. Mis
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 24
wo 27

08.00u: Woco
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

za 23
zo 24

10.00 u Eucharistieviering Huize Estherhof
08.00u: Eucharistieviering
22.00u: Nachtmis
ma 25 08.00u: Kerstmis
di 26
10.00u: Doopviering
wo 27 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Requiemmis
vr 29
17.30u: Doopinstructie (doop 7 jan.)
zo 31 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u: Oudjaar
viering. Nieuwjaar geen dienst.
wo 03 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u:
Eucharistieviering
za 06 10.00u: Eucharistie Huize Albertine
zo 07 08.00u: Eucharistieviering met ziekencommunie |
10.00u: Doopviering
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u:
Eucharistieviering
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: elke zaterdagmiddag van
16.30u-18.30u o.l.v. mw Maya Sleur mob. 850-0790.
Locatie: Pascalisschool
• Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk gebed en coaching voor broeders die daar
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de
maand, alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 8815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u. We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.

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 24 08.00u: Eucharistieviering
19.00u: Kerstnachtmis
ma 25 08.00u: Hoogfeest van Kerstmis
di 26
10.00u: Doopdienst
18.00u: Kerstviering voor parochianen
do 28 18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
zo 31 08.00u: Eucharistieviering en dankdienst
ma 01 08.00u: Hoogfeest van moeder Maria
Gezegende Kerstdagen, Zalig uiteinde en Gelukkig
Nieuwjaar!
• Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00u
• Elke zaterdag biechtdienst (behalve op de 3e zaterdag)
om 11.00u• De bevrijdings- en genezingsdiensten beginnen
weer in januari 2018
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 24 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: Woco
22.00u: Nachtmis van Kerstmis
ma 25 08.00u: Hoogmis van Kerstfeest
di  26 10.00u: Eucharistieviering met senioren en
anderen
do 28 09.00u: Gebedsdienst voor kinderen
zo 31 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u:
Eucharistieviering: Feest van de Heilige Familie
19.00u: Oudejaarsviering
ma 01 10.00u: Eucharistieviering in de St. Clemenskerk
• 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.
• Na de dienst van dinsdag 26 december is er kerstviering
met de senioren in De Mantel.
• Wij wensen aan allen ZALIG KERSTFEEST en GELUKKIG
NIEUWJAAR.
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 of door
storting bij de DSBbank op het nr:109.86.40 tnv RK Bisdom
St. Clemensparochie OVV Pin Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30u 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)
Donderdag 19.00u: Noveen OLV v. Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag 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.
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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.
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
zo 24 08.00u: Eucharistieviering 4de advenstzondag (p.
Jan)
ma 25 08.00u: Kerstmis Eucharistieviering (p. Fransiskus)
wo 27 16.00-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (als er
vooraf afspraken werden gemaakt)
do 28 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan (als er vooraf
afspraken werden gemaakt)
zo 31 08.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
wo 03 16.00-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (als er
vooraf afspraken werden gemaakt)
do 04 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan (als er vooraf
afspraken werden gemaakt)
19.15u: Kerkbestuur
za 06 19.00u: Eucharistieviering (ptrs Redemptoristen)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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
za 23 19.00u: Eucharistieviering
zo 24 18.00u: Kerstnachtviering
do 28 17.00u: Spreekuur pater
18.30u: Eucharistieviering
19.15u: Oudjaarsviering met parochiewerkers
za 30 19.00u: 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
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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 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.
za 30 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 31 08.00u: H. Mis
We wensen een ieder een zalig kerstfeest en een gezegend
nieuwjaar.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 24 08.00u: Woco
di 26
19.00u: Rozenkransgebed
wo 27 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 23 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Zondag 4 van de Advent
zo 24 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. Zondag 4 van de Advent
21.00u: Kerstnachtmis: viering van de
menswording van O.H. Jezus Christus
ma 25 08.30u: Woco. Kerstdag: viering van de
menswording van O.H. Jezus Christus
di 26
09.00u: Kerstdagmis voor zieken
wo 27 17.00u: Vergadering liturgiegroep  
19.00u: H. Mis
do 28 17.00u: H. Mis: de heilige Onnozele kinderen.
Zegening van kinderen.
vr 29
07.00u: H. Mis  
16.00u: Bezoek Hazard
za 30 17.00u: Doopsel van kinderen  
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Heilige Familie: viering van het
heilig gezin van Jezus, Maria en Jozef.
zo 31 Oudjaar. 08.00u: Rozenkransgebed |
08.30u: H. Mis. Hoogfeest van de Heilige Familie.
Gezinsviering.
ma 01 Nieuwjaar. 09.00u: Eucharistieviering. Hoogfeest
van Maria, Moeder van God.
wo 03 19.00u: H. Mis
vr 05
07.00u: H. Mis  
16.00u: Hazard
Mededeling
• Groot Henar: 11.30u: Communie aan huis voor een zieke.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 24 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco. Zondag
4 van de Advent
ma 25 10.00u: Kerstdagmis: viering van de menswording
van O.H. Jezus Christus
zo 31 Oudjaar. 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: H.
Mis. H. Familie, Jezus Maria en Jozef. Gezinsviering.
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 24 08.00u: Rozenkransgebed  
08.30u: Woord-gebed. Zondag 4 van  de  Advent.
Kerstmis: viering van de menswording van O.H.
Jezus Christus
ma 25 08.30u: Woco: kerstdag
do 28 09.00u: H. Mis. Onnozele kinderen. Zegening van
kinderen. Conditiedoop v.e. volwassene.
zo 31 Oudjaar. 08.00u: Rozenkransgebed | 18.30u:
Woco. H. Familie, Jezus Maria en Jozef. Gezinsviering.
ma 01 09.00u: Woco ter ere van de H. Maagd Maria
Onze hartelijke dank aan u allen die zich gedurende het
afgelopen jaar hebben ingezet voor de ondersteuning van
onze parochiegemeenschappen in het district Nickerie,
met uw gebed, talenten en materiële bijdrage op welke
wijze dan ook. Namens de parochieraad wensen wij u
allen rijkelijke zegen en bescherming van Godswege voor
het nieuwe jaar en grotere verbondenheid met elkaar in
Christus Jezus, op voorspraak van ons aller Moeder, de
heilige Maagd Maria.
Uw broeder in Christus, R. Wong Loi Sing.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 24 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

GEBED
Jezus, Bron van mijn vreugde,
dank U wel dat U ervoor zorgt
dat overdag de zon schijnt en 's
nachts de maan en de sterren, zodat
wij niet in het donker
hoeven te leven.
U, Heer, bent het licht
dat in mijn leven
sprankelt en mijn hart
met vreugde vult! Dat
licht wil ik vandaag
met anderen delen.
Amen.
DOORDENKERTJE
”Wees als een postzegel; laat niet los
voordat je jouw
bestemming bereikt hebt.”

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.)
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