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Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie
Groeien door aandachtig luisteren en van harte respons geven

Beste vrienden,
Zalig nieuwjaar! Ik ben 2017 gestart met u te 
zeggen dat ik tijd heb. Ik zei dat naar aanleiding 
van een boek van Paul Loonmans. Daarin 
presenteert hij een handleiding in ‘tijdsurfen’. Ik 
heb dat boek met mijn medewerkers gedurende het 
hele jaar gelezen en becommentarieerd. Het boek 
behandelt onderwerpen zoals: waarom hebben we 
stress, hoe ervaren wij tijdsdruk, hoe anticiperen 
wij deadlines, hoe handelen wij e-mails af zonder 
stress en hoe raken we af van de verslaving aan de 
smartphone. Heel het jaar spraken mensen mij aan 
met: “Monseigneur, u zult het wel druk hebben.” 
Ik heb steevast geantwoord: “Ik heb het niet druk, 
ik ben niet druk, ik heb tijd. Ik heb wel een volle 
agenda.”

Dit jaar wil ik u een ander zeer inspirerend boek 
voorhouden van Wil Derkse: “Een levensregel 
voor beginners”, met als ondertitel ‘Benedictijnse 
spiritualiteit voor het dagelijkse leven’. Mgr. De 
Bekker heeft de heer Wil Derkse al naar Suriname 
gehaald voor het ‘intellectueel apostolaat’. Wil 
Derkse schrijft echter voor iedereen, zeker voor 
‘beginners’ in de spiritualiteit. Uit zijn boek wil ik 
een paragraaf met u behandelen. Samengevat is de 
boodschap: Groeien door aandachtig luisteren en 
van harte respons geven.

Zoals u weet zijn wij Surinaamse priesters allen 
opgeleid te Trinidad op Mount Saint Benedict. 
Het seminarie is opgezet door de Benedictijnen 
en geheel de opleiding en de omgeving ademen 
de Benedictijnse spiritualiteit uit. Wij zijn 
allen gevormd in die spiritualiteit waarin orde, 
discipline en schoonheid hoofddeugden zijn.
Het Benedictijnse levensprogramma begint met 
luisteren. Het Latijn hier gebruikt is obsculta of 
ausculta: het gaat om zeer aandachtig luisteren, 
zoals wanneer een arts een patiënt met een 
stethoscoop ‘ausculteert’. Dit aandachtig luisteren 
is erop gericht te horen wat de situatie van ons 
vraagt, om daarop vervolgens respons te geven. 
Het gaat erom dat we van harte en daadwerkelijk 
antwoord geven. Om het een beetje anders te 
zeggen: We dienen te luisteren zoals Moeder Maria 
luisterde en van harte antwoordde waardoor Gods 
Woord werkelijkheid kon worden in haar schoot. 
Door haar ja-woord kon Gods Woord handen en 
voeten krijgen op deze aarde en onze werkelijkheid 
verlossen.

Uit de samenhang van aandachtig luisteren en tot 
goed resultaat komen, zijn een paar simpele en 
voor de hand liggende lessen te leren.

Als er sprake is van geen of slecht resultaat dan 
is er meestal sprake van slecht luisteren. Neem 
bijvoorbeeld de nieuwe wet om de woongebieden 
van de Inheemsen en Marrons te beschermen. De 

DNA heeft slecht of helemaal niet geluisterd naar 
de belanghebbenden. Wanneer niet met aandacht 
wordt geluisterd en gekeken naar een situatie 
dan kunnen we grote fouten maken. Een arts die 
niet goed luistert kan zich vergissen en menen 
dat hij een griepje hoort terwijl het een fikse 
longontsteking is. De therapie die hij voorstelt 
kan desastreus zijn. Bij veel kleine misverstanden 
maar ook ernstige rampen is er meestal geen 
sprake van kwade opzet en boze plannen maar 
onoplettendheid of onzorgvuldigheid in het 
beluisteren van de situatie. Een echtscheiding 
komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Vaak voelt 
een van de partners zich miskend: “Hij luistert niet 
naar mij. Ik heb het lang genoeg uitgehouden maar 
nu wil ik niet meer.” Als de DNA in dialoog wil 
treden met de inheemsen, moet zij niet alleen goed 
luisteren naar wat de inheemsen zeggen maar 
vooral aandacht hebben voor hun zwijgen. “Bika a 
no ala tan tiri na don.”

Waar het goed gaat heeft men goed geluisterd naar 
de situatie en de ander. Neem maar het dirigeren 
van een koor. De dirigent moet goed luisteren 
naar alle stemmen en iedereen in harmonie 
met elkaar laten zingen. De dirigent moet goed 
luisteren naar wat de mensen verlangen te horen 
in de kerk. We zien hoe onze kinderen van de 
kathedrale koorschool excelleren. Er wordt naar 
hen geluisterd, ze luisteren naar elkaar en er is 
geen grens aan wat deze kinderen kunnen leren in 

de muziek.

De Benedictijnse mensvisie: We kunnen 
blijven groeien
Door goed te luisteren en van harte antwoord 
te geven kunnen we steeds verder groeien. We 
kunnen allemaal nog groeien, misschien niet 
meer in de lengte maar zeker wel in de diepte. We 
kunnen meer liefhebben, we kunnen meer kennis 
vergaren over de ecologie, kernfysica, cyberspace, 
nanotechnologie, genetica, etc.
Mens zijn is geen toestand, maar een opdracht en 
een groeiproces. Onze natuurlijke aard is om te 
blijven groeien. Er is wel een grens aan hoe hoog 
en hoe ver wij kunnen springen, maar is geen grens 
aan hoeveel wij kunnen kennen. We leren iedere 
dag steeds meer. We maken dingen eenvoudiger, 
goedkoper, sneller en vaak ook mooier. We vinden 
oplossingen voor ziektes en beperkingen die 
de natuur ons oplegt. We kunnen voortdurend 
groeien. Onze hersenen werken volgens het 
principe ‘use it or loose it’. Zo is de smartphone 
tegelijk een extensie als ook een amputatie van 
ons geheugen. De hersenen moeten gestimuleerd 
worden, daarom ben ik grote voorstaander van 
voorscholen in het peuteronderwijs. Hoe eerder 
wij de hersenen veelzijdig stimuleren hoe beter de 
hersenen zich differentiëren en specialiseren.

De Canadese filosoof Bernard Lonergan S.J., 
formuleerde vijf ‘transcendentale imperatieven’ 
voor authentiek menselijk leven en groei. 
Transcendentaal omdat ze voor iedereen overal 
gelden en imperatief omdat we er iets voor moeten 
doen. De eerste is Be attentive! Let op, wees 
erbij, luister aandachtig naar wat zich aandient 
en niet alleen naar wat je uitkomt. De tweede is: 
Be intelligent! Probeer het resultaat van jouw 
opletten te ordenen, breng er structuur in en 
probeer het te snappen. De derde is Be reasonable! 
Wees verstandig en wijs. Weeg de producten 
van je begrip af en probeer tot een goed oordeel 
te komen. Als vierde noemt hij Be responsible! 
Wees verantwoordelijk. En tenslotte Be in love! 
Leg je hart ergens in, geef je jawoord, wees 
gecommitteerd, probeer van harte respons te 
geven, wees toegewijd.

De persoon die ons de weg kan wijzen om te blijven 
groeien door aandachtig te luisteren en van harte 
antwoord te geven is Moeder Maria wiens feest 
wij op 1 januari vierden. Door haar aandachtig 
luisteren naar de boodschap van de engel en door 
volmondig ja te zeggen heeft zij ons de Redder 
geschonken, gedragen in haar schoot. Ze is in love 
met Jezus geweest tot de dood aan het kruis. Een 
grotere toewijding kan ik me niet indenken. Laat 
Maria ons inspireren dit jaar om te blijven groeien.

Zalig nieuwjaar!
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Bisdom Paramaribo

Door Melvin Mackintosh

Op zondag 31 december 2017 heeft Mgr. Karel 
Choennie, bisschop van Paramaribo, een spontaan 
bezoek gebracht aan de gelovige gemeenschap 
van Witsanti en Hollandse Kamp in het district 
Para. De bisschop was celebrant tijdens de 
eucharistieviering in de kerk van OLV Ten 
Hemelopneming te Witsanti op zondagmorgen.
Op Hollandse Kamp heeft de bisschop een 
ontmoeting gehad met Theo Jubitana, dorpshoofd 
van Hollandse Kamp en de huidige voorzitter 
van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden 
in Suriname (VIDS). Bij dat onderhoud is naast 
de behoefte voor een kerkgebouw in Hollandse 
Kamp, ook gesproken over de actuele situatie met 
betrekking tot de erkenning van grondenrechten 
van inheemsen, de aanname in de Nationale 
Assemblee van de wet Beschermde Dorpsgebieden 
en de boodschappen van de bisschop en de 
president van de republiek Suriname tijdens de 
hoogmis van het Kerstfeest te Powakka op 24 
december jl.
Hierna is Mgr. Choennie op uitnodiging langs 
geweest bij Stephanus Sabajo, oud kapitein van 
Hollandse Kamp en diens echtgenote. Circa 
25 jaren geleden was het huwelijk van Sabajo 
ingezegend door pater Karel Choennie. De 
oudkapitein vertelde dat ook de kleinkinderen 
van dit echtpaar de Eerste Heilige Communie en 
het Heilig Vormsel hebben mogen ontvangen uit 
handen van Mgr. Choennie.

Mgr. Choennie ontmoet voorzitter VIDS

Door Faroz Abdoelrazak

Het Bisdom Paramaribo brengt in samenwerking 
met Apintie TV elke donderdagavond om 18:00 
uur, het 26 minuten durende tv-programma Rome 
Reports op kanaal 10.1. Rome Reports belicht 
wekelijks het belangrijkste nieuws over de paus, 
het Vaticaan en de Katholieke Kerk, gezien door 
een internationale lens.

Het programma omvat niet alleen religieus nieuws, 
maar ook verhalen met ethische, humanitaire, 
culturele en artistieke elementen. Dit moderne en 
onderhoudende magazine is wereldwijd een succes 
geworden. Momenteel wordt de show elke week 
uitgezonden in onder andere de VS, Brazilië, Zuid-

Korea, Hongarije, Kroatië, Dominicaanse Republiek 
en Panama en nu dus ook in Suriname. Het heeft 
een publiek van meer dan 50 miljoen mensen over 
de hele wereld.

Rome Reports wekelijks op Apintie TV
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geloof & leven
‘Epiphania Domini’ – Openbaring des Heren

Door pater Martin Noordermeer OMI

Drie manieren; drie verhalen
Dit liturgisch jaar B, welke met de Advent is 
begonnen, heeft de kortst mogelijke adventstijd 
gekend. Drie volle weken maar. De vierde Zondag 
van de Advent was tevens de dag vlak voor 
Kerstmis. Dit jaar B, 2018, valt Driekoningen op 
zondag 7 januari en de Doop van de Heer op de dag 
erna, maandag 8 januari 2018. De Kersttijd eindigt 
officieel met de tweede vespers op maandag 
8 januari, op het feest  met de officiële naam 
Openbaring des Heren, oftewel ‘Epiphania Domini’, 
waarin wij gedenken hoe God zich openbaart, zich 
bekendmaakt aan de mensen. Dinsdag 9 januari 
draagt de titel ‘Week 1 (één) door het Jaar’.
Het feest van de Openbaring des Heren gebeurt 
op drie manieren; drie verhalen die wij in de 
Evangelies aantreffen spreken over hoe Jezus zich 
bekendmaakt, zich openbaart aan de mensheid.
1. God openbaart zich aan de Drie Koningen (Mt. 
2,1-12, op zondag 7 januari 2018)
2. De doop van Jezus door Johannes de Doper. Jezus 
openbaart zich aan de Joden daar in de Jordaan. 
(Mt. 3,13-17, op maandag 8 januari 2018)
3. De bruiloft te Kana in Galilea, aan Zijn leerlingen. 
(Joh. 2,1-12). Dit komt voor in de Jaren A en C, dus 
niet in dit liturgisch jaar B.

Feest van Driekoningen
Op het feest van Driekoningen openbaart God zich 
aan de drie ‘wijzen’ uit het Oosten, die meestal 
als koningen worden uitgebeeld. De drie ‘wijzen’ 
hadden een lichtende ster gezien en gingen op zoek 
naar de nieuwgeboren Koning. Dit verhaal wil ons 
doen begrijpen dat de Heer zich openbaart aan de 
wereld. De koningen vertegenwoordigen dus de 
volkeren der wereld.
De Bijbel vertelt dat er ‘wijzen’ uit het Oosten naar 
Jeruzalem kwamen en koning Herodes vroegen 
waar de pasgeboren Koning der Joden te vinden 
was. Herodes zou dat toch zeker moeten weten! 
“We hebben Zijn ster in het Oosten gezien en zijn 
gekomen om hem onze hulde te brengen.”
Er was ook sprake van dat ‘één van de koningen’ 
zwart was en die het afrikaanse continent moest 
vertegenwoordigen. Het is alsof de Bijbel wil 
vertellen dat in die Driekoningen, Jezus zich 
openbaarde aan de gehele wereld, gesymboliseerd 
door deze drie personen.
Of dit allemaal historisch juist is, vraagt paus 

Benedictus XVI zich af in zijn boek ‘Jezus van 
Nazareth’. Hoewel Matteüs niet schrijft hoeveel 
het er zijn, wordt toch het getal ‘drie’ aangegeven, 
omdat de ‘wijzen’ drie geschenken bij zich hadden: 
goud, wierook en myrrhe. Goud staat dan voor 
Koningschap, wierook voor Goddelijkheid en 
myrrhe voor eeuwigheid, eeuwig durend leven. 
Drie geschenken, dus drie personen, die ook 
werelddelen vertegenwoordigen. In de 8ste eeuw 
kwamen de namen Caspar, Melchior en Balthazar. 
Later werden de beginletters van deze namen weer 
genomen voor een zeer oer-oud katholiek gebruik, 
namelijk het zegenen van een huis: Christus 
Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis)!

Doop van de Heer
De doop van Jezus in de Jordaan wordt meteen 
gevierd na het feest van de Driekoningen. En 
omdat er geen Zondag over was, wordt het in de 
liturgie van de Rooms Katholieke Kerk meteen 
geplaatst op de maandag direct erna.
Bij de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes 
de Doper openbaart de Heer zich aan al diegenen 
die zich bij Johannes bevinden. Dat zijn de joden, 
die echt een innerlijke, oprechte houding hebben 
en geloven dat de Heiland, de Verlosser, de 
Immanuël nabij is. Het zijn oprechte joden, die 
geloven dat de volheid der tijden dichtbij is. Jezus 
laat zich dan ook dopen door Johannes. Hierdoor 
wil Hij als het ware dat verwachtingspatroon van 
de Joden onderstrepen: “De volheid der tijden is 
aangebroken”.
Bij de doop van Jezus door Johannes de Doper, 
zegt hij: “ Zie het Lam van God dat de zonde van de 
wereld wegneemt”. Het zijn dezelfde woorden die 
wij elke dag nog gebruiken in de liturgie, vlak voor 
het moment van de communie. Dan weerklinkt er 
een stem uit de Hemel die zegt: “Dit is Mijn Zoon, 
Mijn welbeminde in wie ik welbehagen heb!”
Jezus openbaart zich aan de Joden, aan diegenen 
die echt uitzagen naar de komst van de Verlosser 
en als teken van hun innerlijke gesteldheid door 
Johannes lieten dopen. Het werd voor hen een 
soort reinigingsrite; we zijn er klaar voor. “ Zijt Gij 
het die komen moet, of hebben wij een ander te 
verwachten?” “Midden onder U staat Hij die gij niet 
kent” (Mt.3,13-18).

De bruiloft te Kana in Galilea
De derde manier waarop God zich openbaart is 
op de bruiloft van Kana in Galilea. Op die bruiloft 

waren Jezus en Zijn leerlingen ook uitgenodigd, 
evenals Moeder Maria. Het was het eerste 
publiekelijk optreden van Jezus met de groep van 
Zijn twaalf leerlingen.
Daar openbaarde Jezus zich aan het kleine groepje 
van Zijn leerlingen die Hij net had uitgekozen. 
Benadrukt moet worden dat Maria bij deze 
openbaring een actieve rol gespeeld heeft. “Ze 
hebben geen wijn meer,” zegt ze alleen maar. Maar 
Zijn uur was nog niet gekomen. Toch doet Hij 
datgene waarover Maria Hem had aangesproken: 
“Water werd in wijn veranderd”.
Het gaat in dit gebeuren niet zozeer om een 
wonder welke Jezus zou hebben gedaan, maar om 
het teken welke Jezus stelde in bijzijn van Zijn 12 
leerlingen. Zijn leerlingen geloofden in Hem, ze 
waren ooggetuigen van het ‘teken’ dat Jezus gaf.
Een bruiloft verwijst naar een verbond tussen 
twee mensen. Ook het verhaal van de bruiloft in 
Kana verwijst naar het verbond tussen God en de 
mensen. Psalm 96 van de viering bij de Bruiloft 
van Kana is een loflied op Gods heilshandelen 
met ons. Mensen van overal worden opgeroepen 
Hem daarom lof te brengen: “Meldt aan de naties 
Gods wondere daden”. Het zal ook een verwijzing 
zijn naar de Eucharistie, het offer van het Nieuwe 
Verbond van God en mensen.

Drievoudige manier
Er zit ook een bepaalde gedachte achter deze 
drie openbaringsverhalen; In de Driekoningen 
openbaart Jezus zich ‘aan de gehele wereld’; bij 
de Doop in de Jordaan ‘aan een gedeelte van de 
oprechte joden’; op de bruiloft in Kana ‘aan het 
kleine groepje van Zijn 12 leerlingen’.
Het feest van de Openbaring des Heren is dus meer 
dan alleen een feest van Driekoningen. Ook de 
Doop van Jezus en het teken op de Bruiloft te Kana 
in Galilea vallen hieronder. Op een drievoudige 
manier maakt Jezus zich bekend, openbaart Hij 
zich, laat Hij zien ‘Wie Hij is’.
Om alles samen te vatten lees het antifoon bij 
het Magnificat, zoals die bij de vespers van 
Driekoningen worden gelezen (blz. 156 in het 
Getijdenboek): “Vandaag reinigt de Heer zijn volk 
van fouten en tekorten bij de doop in de Jordaan; 
De wijzen brengen hun geschenken naar de 
pasgeboren koning; Op de bruiloft te Kana wordt 
water in wijn veranderd tot genoegen van de 
gasten.”

Door Charles Chang

Met een hand tegen het glas maakt hij een 
kruisteken. Hiermee en met wijwater, zegent 
pater Ademar Ferreira de Maia de nieuwe deuren 
van zijn kerk zondagavond jl. tijdens de kerstmis. 
Met deze nieuwe deuren heeft de Nossa Senhora 
de Nazaré kerk aan de Jozef Israëlstraat nu twee 
deuren: een houten- en glazendeur. De laatste is 
noodzakelijk vanwege de aircokoeling. Echter, door 
het glas ziet de kerk er ook meer esthetisch en 
uitnodigend uit. Voorbijgangers zien nu dat er een 
mis gaande is, terwijl dit voorheen niet mogelijk 
was door de houtendeuren. Traditie getrouw 
vieren Brazilianen hun kerst op de avond van 24 
december - op kerstnacht dus. Na de kerstmis 
werd achterin op het achterterras van de kerk 
het kerstfeest gevierd. Parochianen van OLV van 

Nazareth, zoals de kerk in het Nederlands heet, 
brachten gerechten en drank mee van huis om het 
feest op gezamenlijke wijze te vieren.

Glazendeuren voor Nossa Senhora de Nazaré
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School of Music & Liturgy van start

GEBED 
Heer God,  vandaag dringt uw zon 

door  tot in de uithoeken 
van mijn geest en hart. Ik weet dat 

het alles  te maken heeft met uw plan 
en doel voor mijn leven.  

U bent immers een God die 
alleen goede  en geen slechte 
dingen met uw kinderen voor 

hebt.  Ik ben blij en dank U. 
Amen.

Door Melvin Mackintosh

Feest en triduüm
Volgende week wordt door de Redemptoristen 
in Suriname een triduüm gehouden ter verering 
van de Zalige Petrus Donders. Een triduüm is 
een driedaagse periode van gebed en bezinning. 
Het thema van dit triduüm is ‘Petrus Donders, 
discipel en missionaris van Jezus Christus’. Op 11 
en 12 januari om 19:00 uur zal er in de kathedrale 
basiliek een heilige mis zijn en op zaterdag 13 
januari een bedevaart naar Batavia. De 14de, 
zondag dus, de sterf- en naamdag van Petrus 
Donders, zal alles feestelijk worden afgesloten 
in de kathedrale basiliek met een plechtige 
Eucharistieviering, eveneens om 19:00 uur.

Bedevaart
De bedevaart naar Batavia zal een bezinningsdag 
zijn met een Eucharistieviering. Er zal tijdens de 
bedevaart ook gelegenheid zijn voor het sacrament 
van biecht, om op spreekuur te gaan bij een 
priester alsook om speciale zegen te vragen op 
voorspraak van Zalige Petrus Donders. Het vertrek 
vanuit Paramaribo voor de bedevaart op zaterdag 
13 januari is om 06:30 uur vanuit het plein bij 
Radio Immanuel en de verwachte terugkomst 
is tussen 15:30 en 16:00 uur. De kosten van de 
bedevaart zijn voor ingezetenen SRD 250,- per 
persoon. Aanmelding en informatie kan via Anaula 
Nature Resort Office, Wagenwegstraat 24, telefoon 
520464 van maandag tot en met vrijdag van 08:00 
– 14:00 uur.

Petrus Donders, discipel en missionaris van 
Jezus Christus

Door Albert Arens

Lesprogramma
Op zaterdag 13 januari 2018 wordt een aanvang 
gemaakt met de School of Music & Liturgy. 
Dit programma wordt gestart dankzij de 
Bisschoppelijke Jaaractie 2017. De School of 
Music & Liturgy is een lesprogramma waarmee 
jongeren en vrijwilligers in de parochie muziekles 
en andere ondersteuning wordt aangeboden voor 
vernieuwing en inspiratie in de muziek & liturgie.
De School of Music & Liturgy is een lesprogramma, 
eens per twee weken op zaterdagochtend, op het 
Bisdomerf. Het programma is gericht op jongeren 
en vrijwilligers in de parochies. Deelnemers 
krijgen les van de beste musici van Suriname. 
Dit bestaat uit zangtechniek, bandcoaching, 
compositie, koordirectie, keyboard en andere 
instrumenten.

Doelen
Het lesprogramma start op 13 januari en loopt 
door tot eind augustus. Dan is er een afsluitende 
driedaagse bijeenkomst met presentaties en het 
uitdelen van certificaten waarop de vaardigheden 
staan vermeld die je hebt bereikt.
In totaal zijn er 16 lesdagen.
Doelen:
-Bands, voorzangers, koren en ensembles te 
ondersteunen, stimuleren en training te bieden;
-Samen nieuwe repertoire ontwikkelen dat past bij 
Suriname en bij inspirerende liturgie;
-Betrokkenheid van jongeren te vergroten;
-Training bieden op andere onderdelen als 
voorlezen, dans, liturgische banners maken, etc.;
-Een beweging van enthousiasme, vertrouwen en 
samenwerking op gang te brengen.

Startweekend
In het weekend van 13-14 januari zal de School of 
Music & Liturgy officieel van start gaan. Jongeren 
uit de parochies die met muziek bezig zijn in de 
parochies worden uitgenodigd hieraan deel te 
nemen. Het programma is zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
In dit startweekend kunnen de deelnemers 
kennismaken met de leiders van de workshop en 
is er een korte auditie voor iedereen om je talent 
en vaardigheden te testen. Ook krijgt iedereen les 
op alle onderdelen, als start van het programma. 
Speciale gast is de componist broeder Paschal 
Jordan van Trinidad.

Aanmelding en kosten
Deelname staat vrij voor alle jonge mensen die 
actief met muziek in de parochie zijn en meer 
willen leren en ontwikkelen. De deelnemers 
krijgen 4 tot 5 uren les per zaterdag. De 
aanmelding kan direct naar de Dienst GCC van het 
Bisdom of via de contactpersoon in je parochie. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 januari 2018.
De inschrijvingskosten voor de hele training 
bedraagt SRD 30,- . Dit kan op zaterdag 13 januari 
contact worden voldaan. Van de deelnemers wordt 
een eigen lesbijdrage gevraagd van SRD 15,- per 
lesuur.
Het Bisdom draagt bij in de kosten vanuit 
de jaaractie in reiskosten, instrumenten, 
lesmaterialen, voorzieningen en overhead.

Door Charles Chang

Tijdens de kerstmis van 24 december jl. in de 
parochie van Nossa Senhora de Nazaré (Onze Lieve 
Vrouwe van Nazareth), werd door pater Ademar 
Ferreira de Maia aan de gelovigen gevraagd of zij 
een stuk ‘corda’ wensten. Dit stuk dikke sisaltouw 
is geschonken door Valdemar, één van de oudere 
parochianen van de Braziliaanse kerk aan de Jozef 
Israelstraat en was door hem bemachtigd tijdens 
de bedevaart in Belém.

Het uitdelen van de ‘corda’ is een traditie uit de 
Cirío de Nazaré bedevaart in Belém. Toen de 
stad nog klein en bebost was, liep bij één van de 
processies de paardenwagen vast in de modder. 
Wat men ook deed, de wagen was niet los te 
krijgen, totdat iemand op het idee kwam om touw 
te halen. Sindsdien is de ‘corda’ een vast onderdeel 
geworden van de processie. Men gelooft dat men 

hierdoor zegen krijgt door een stuk hiervan vast 
te houden. Na de loop wordt de ‘corda’ in stukken 
gesneden en verdeeld.

Op die manier is Valdemar aan een stuk gekomen. 
Het publiek liet zich niet tweemaal vragen door 
pater Ademar en vormde op zijn verzoek prompt 
twee rijen voor ontvangst van een stuk. Wie 
interesse voor heeft, mag naar de kerk aan de Jozef 
Israëlstraat komen om een stukje te vragen na de 
mis.

‘Corda’ uitgedeeld in OLV van Nazareth
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liturgie & leven

07 januari Hoogfeest Openbaring van de Heer

Eerste lezing: Jesaja 60, 1 – 6
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want 
de zon gaat over u op, en de glorie van de Heer 
begint over u te schijnen. Want zie, duisternis 
bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar 
over u gaat de Heer op, en zijn glorie is boven u 
verschenen. Volken komen af op uw licht, koningen 
op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op, en 
zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe; 
uw zonen komen van verre; uw dochters draagt 
men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met 
blijdschap worden vervuld, en uw hart zal bonzen 
en wijd worden van vreugde. Want de schatten 
der zee gaan over in uw bezit; de rijkdommen der 
volken worden aan u afgedragen. Een zee van 
kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en 
Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze 
voeren goud en wierook aan, en verkondigen luide 
de roem van de Heer.

Tweede lezing: Efeziërs 3, 2 – 3a. 5 – 6
Broeders en zusters, Gij hebt toch vernomen hoe 

zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij 
met het oog op u gegeven is; door openbaring is 
mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals 
ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is 
het onder vroegere geslachten aan de kinderen 
der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de 
Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en 
profeten: dat de heidenen in Christus Jezus mede-
erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten 
van de belofte door middel van het evangelie.

Evangelielezing: Matteüs 2, 1 – 12
Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten 
tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem 
Wijzen uit het oosten en vroegen: ‘Waar is de 
pasgeboren der Joden? Want wij hebben zijn ster 
in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze 
hulde te brengen’. Toen koning Herodes dit hoorde 
werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van 
het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de 
Christus moest geboren worden. Zij antwoordden 
hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat 
er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, 

landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de 
geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal 
een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal 
zijn over mijn volk Israël’. Toen ontbood Herodes in 
het geheim de wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig 
naar de tijd waarop de ster verschenen was. 
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de 
opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen 
naar het kind, en wanneer gij het gevonden 
hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde 
kan brengen’. Na de koning aanhoord te hebben 
vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten 
gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven 
de plaats waar het kind zich bevond stil bleef 
staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld 
van vergrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, 
zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun 
knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.  Zij 
haalden hun schatten tevoorschijn en boden het 
geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een 
droom van godswege gewaarschuwd niet meer 
naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs 
een andere weg naar hun land.

Jeruzalem, het centrum van de wereld
De traditie brengt de komst van de wijzen, de magoi, 
over wie het Matteüsevangelie spreekt, profetisch 
in verband met de tekst uit Trito-Jesaja (60,1-6). Zie, 
daar komen ze, de volkeren van ver, ze trekken op 
naar Jeruzalem, want het was toch toegezegd: ‘Vanaf 
de Sion klinkt zijn onderricht’ (lees: het heilzame 
onderricht, de Thora, de goddelijke visie hoe samen 
te leven in vrede; Jesaja 2,3)? Dus, daar moet je zijn! 
Daar is het licht der wereld te vinden. Zo begint de 
lezing ook: ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen’ 
(60,1). De aangesprokene is de jonkvrouw Sion, 
Jeruzalem. En met haar natuurlijk haar inwoners, de 
leiders en het volk. Waarom is haar licht gekomen? 
Waarom was het licht niet in haar? Omdat ze in 
duisternis verkeerde. Het lijkt allemaal zo idyllisch, 
deze prachtige profetische teksten, zonder vlek of 
rimpel, op het warme feest van Driekoningen. Zie je 
wel, het is allemaal voorzegd. Maar lees
de context. Vóór hoofdstuk 60 staat hoofdstuk 59: 
‘Hun handen staan naar geweld, hun voeten snellen 
naar het kwaad.  Daarom blijft het recht ver van 
ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij 
hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje 
licht, maar we dolen in het donker’ (59, 6-7.9).
Wat heeft Sion eraan bijgedragen dat het tot een 
ommekeer komt? Niets. En wie is het licht dat naar 
haar toekomt? De Eeuwige zelf. Hij heeft opgemerkt 

‘dat er geen recht meer was.  Hij was geschokt dat 
niet éénmens zijn zijde koos’ (59,15-16). Wie komt 
Hem te hulp? Niemand. ‘Op eigen kracht bracht 
Hij redding.’ Enkel ‘Hij zal als bevrijder naar Sion 
komen’ (59,16.20).

Licht voor alle volken
Het is de HEER zelf, en in Hem ook zijn knecht, zijn 
dienaar (zie die andere bekende tekst uit Jesaja 
49,6-7, een van de schriftlezingen rond Epifanie 
(eerste lezingop de tweede zondag door het jaar 
A)). Ook hij zal het ‘licht zijn voor alle volken’ (49,6). 
Opmerkelijk is verder dat het ‘recht ‘en het ‘licht’ 
samenvallen. Het recht van de Eeuwige is het licht, 
Hij is het recht. En de dienaar van de Heer ook 
(zie ook 51,5: ‘… mijn recht zal een licht zijn voor 
alle volken’). Over Jeruzalem ‘schijnt de HEER’ 
(60,2). Hijzelf komt, Hij is gekomen om zijn volk te 
bevrijden. Wie uit de verwoeste stad is ontkomen, 
wie weggevoerd is, verbannen, wie tijdig op de 
vlucht is geslagen, de kinderen van Jeruzalem, je 
zonen en je dochters – ze komen terug, van ver. En 
dan staan er die troostrijke en tot de verbeelding 
sprekende woorden over de ‘jonge kamelen uit 
Midjan en Efa’ en over ‘wierook en goud’. Dan 
wordt het nog Pinksteren ook! Want uiteindelijk 
verkondigen alle volken zelf wat de apostelen op 
de vijftigste dag ook doen: ze vertellen over de 

magnalia Dei, ‘over Gods grote daden’ (Handelingen 
2,11). Over Psalm 72 is al veel geschreven, ook in 
deze kolommen. 

Jeruzalem te schande
Wat is eigenlijk de insteek van wat Matteüs ons 
vertelt in het evangelie? In zijn verkondiging – want 
wat is een evangelie anders? – stelt de evangelist 
Jeruzalem, de stad waar politiek en godsdienst het 
zo laten afweten, tegenover Betlehem. En hij zet de 
ene koning tegenover de andere, te weten Herodes 
tegenover koning Christus (hier is Hij dat nog 
verborgen, maar later, op het eind, zal het openlijk 
boven zijn hoofd op het kruis geschreven staan; 
27,37). Maar eerst neemt Matteüs de beweging van 
de volkeren naar Jeruzalem, zoals we die uit de 
boeken van Jesaja kennen, over. Want het verlangen 
is er dat Jeruzalem heilzaam is voor Jood en Griek, 
voor vriend en vreemdeling. Als men vindt dat Sion 
de bruid is, dan mag je verwachten dat allen daar 
alles voor over hebben. En zeker als de Bruidegom 
gekomen is, geboren. Als Jeruzalem het centrum is 
van de gerechtigheid, als daar de zetels staan van 
het recht (zie de hoopvolle Psalm 122), dan hoop je 
daar te vinden waar ze voor staat, en waar haar
leiders voor staan. Er is een centrum, een kern in 
het leven, je verwacht het, je hoopt het te vinden 
in wat daarvoor is aangewezen als de place to be. 
Daar moet je zijn, daar is samen leven werkelijk 
mogelijk, in gerechtigheid en vrede. Maar als nu 
werkelijk de volkeren der aarde in deze drie ‘wijzen’ 
(drie omdat we drie geschenken tellen, aan het slot 
van de vertelling; 2,11) naar de koning komen, die 
in deze stad namens de hele bewoonde wereld een 
afspiegeling van de Eeuwige zal dienen te zijn, en ze 
weten daar niets meer van enige verwachting, van 
hoop op een toekomst in gerechtigheid en vrede, ze 
raken in rep en roer, dan, ja dan… Gelukkig is er nog 
het besef bij die areligieuze politiek dat er ook nog 
zoiets als Schriftgeleerden zijn, en hogepriesters 
(mensen aan wie Jezus later nog felle woorden zal 
wijden). Laat hen maar zoeken in die oude boeken. 
Het zal toch wel niets voorstellen. Of, als ik eerder 
op de hoogte ben, kan ik nog tijdig ingrijpen. Tot 
dit soort leiding moet je niet willen terugkeren 
(gelukkige droom!; 2,12).

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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leven en in dood. Net als toen tegen de apostel 
Tomas zegt Jezus ook vandaag tot mij: “Kom, zie en 
geloof.’ Laat uw Woord mij daarbij leiden, vandaag 
en alle dagen van mijn bestaan. Amen.

Dagtekst
Marcus 4,21-23: In die tijd zei Jezus tot de menigte: 
‘Komt er soms een lamp, om onder de korenmaat 
of onder de rustbank gezet te worden of juist om 
op de standaard te worden geplaatst? Niets is 
verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; 
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. 
Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.’

Overweging: De liefde heeft geen waarom
De mens die er net als Martha in slaagt om Gods 
allesomvattenden liefde te leren kennen en 
actief te beantwoorden door het verrichten van 
liefdevolle daden, doet echter nog een ontdekking. 
Hij verbindt zich namelijk met het leven zelf 
en vindt zo een eindeloze, zichzelf constant 
vernieuwende vreugde, die je niet in woorden kunt 
uitdrukken. Niet voor niets reserveert Eckhart de 
frase ‘zonder waarom’ voor drie zaken. Ten eerste 
voor God: “Het hoort bij God dat hij geen ‘waarom’ 
buiten of boven zichzelf heeft.” Ten tweede voor 
het leven. En ten slotte voor de liefde: “Degene die 
woont in de goedheid van zijn natuur, die woont in 
Gods liefde. En de liefde heeft geen waarom.”

Gebed
Barmhartige God, door zijn leven te geven aan het 
kruis heeft uw Zoon Jezus Christus
de zondenlast van deze wereld op zich genomen en 
daarmee mijn zonden vergeven.
Geef, zo bid ik U, dat ik dit versta. Als een 
uitnodiging om op mijn beurt vergevend te zijn en 
barmhartigheid te bewijzen. Ik vraag U dat door 
diezelfde Jezus Christus, Hij die bij U leeft en met 
mij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Lucas 4,17-19: Hij opende de rol en vond de plaats 
waar geschreven stond: ‘De geest des Heren is over 
mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft 
mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap 
te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend 
te maken, en aan blinden dat zij zullen zien; om 
verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een 
genadejaar af te kondigen van de Heer.’

Overweging: God wil dat alle mensen leven in 
vrijheid
Armen lijden honger. Mensen zijn gevangen 
in het web van verleiding en andere worden 
verblind door de schittering van geld en macht. 
Onderdrukten gaan gebukt onder uitbuiting en 
afpersing. Dit vindt vandaag plaats, net zoals 
gisteren en morgen. God wil dit niet. God wil dat 
alle mensen leven in vrijheid. Jezus zegt dat Hij de 
opdracht aanvaardt om alle mensen lief te hebben 
en allen te bevrijden die leven in onvrijheid.

Gebed
Getrouwe God, U leidt mij op mijn weg door het 
leven in Jezus, uw Zoon en mijn Heer. Ik geloof in 
zijn nabijheid en dank U daarvoor, met heel mijn 
hart. Geef, zo bid ik U, dat ik achter mij durf te laten 
wat uw vrede en gerechtigheid in de weg staat en 
de richting gaat die Jezus mij wijst. Dat bid ik U 
door diezelfde Jezus Christus, Hij die met U en de 
heilige Geest leeft in uw eeuwigheid. Amen.

ook als het leven onstuimig is of broos. Bestem mij 
voor elkaar en voor U. Dat bid ik U in Jezus’ naam, 
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Marcus 1,17-18: Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter 
mij aan en Ik zal jullie tot vissers van mensen 
maken.’ En meteen lieten ze hun netten achter en 
volgden Hem.

Overweging: Geroepen
God schrijft zijn verhaal met iedere mens. 
Tenminste als je het wilt geloven. Ik wil, ik geloof. 
God gaat zijn gang met mij. God raakte me aan in 
de dans, en zo werd ik bevrijd van de zwaarte van 
het leven. Eenheid tussen lichaam en geest, tussen 
denken, voelen en bewegen.
En onverwacht gebeurde het opnieuw: God raakte 
me aan in mijn bidden. Hij legde zijn vinger op mijn 
mond en ik zweeg. Ik luisterde. En luisterde. En 
sprong opnieuw in het diepe: in zijn dienstwerk 
word ik geroepen. Ik kan niet anders. Toegewijd 
leven, geroepen.
Ja, God gaat zijn gang met mij.

Gebed
Goede God, in Jezus, uw Zoon, hebt U mij uw 
genade aangezegd. Ik dank U daarvoor en bid:
blijf met uw goedheid en zegen mij vergezellen om 
wegen te gaan die heilzaam zijn en leiden tot de 
opbouw van uw koninkrijk. Dat vraag ik U door 
Christus, mijn Heer. Amen.

Dagtekst
1 Samuël 3,1-4.10.20: In die dagen deed de jonge 
Samuël dienst in het heiligdom van de Heer, onder 
het toezicht van Eli. Het woord van de Heer was 
toen een zeldzaamheid en een visioen kwam niet 
dikwijls voor. Op zekere dag had Eli zich te slapen 
gelegd op zijn gewone plaats; zijn ogen begonnen 
zwak te worden en hij kon niet meer zien. 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.’En Samuël antwoordde: 
‘Spreek Heer, uw dienaar luistert!’ Samuël groeide 
op; de Heer was met hem en liet niet een van zijn 
woorden onvervuld. 

Overweging: Luisteren naar elkaars verhaal
Stel je voor dat het mogelijk zou zijn om in iedere 
stad, in ieder dorp, honderd mensen die in 1900 
geboren zijn een wandeling te laten maken met 
honderd mensen die in 2000 geboren zijn. Ze 
zouden elkaar bijpraten over de stad of het dorp. 
De ouderen zouden verhalen over wat ze hebben 
meegemaakt, de jongeren zouden vertellen welke 
dromen zijn hebben voor de toekomst. En wij, 
de rest van ons, wij zouden luisteren naar hoe 
het was en hoeveel er is bereikt. En we zouden 
luisteren naar de dromen en zien hoeveel er nog 
kan worden bereikt. Het is deze verbinding  van 
verleden en toekomst die ons kan bevrijden van de 
benauwde gevangenis die het heden kan zijn als je 
vergeten bent hoe het was, als je niet meer durft te 
dromen over hoe het kan zijn. Vertellen, verbinden, 
verheffen. Dát is broederschap.

Gebed
God, hier in ons midden, eenmaal opgestaan uit de 
dood is uw meest geliefde mens, Jezus Christus, 
verschenen aan zijn leerlingen. Zo heeft Hij laten 
zien hoezeer U God-met mij bent, alle dagen, in 

Dagtekst
Jesaja 60,3-5: Volkeren komen af op uw licht, 
koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw 
ogen op en zie om u heen: van overal stromen 
ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw 
dochters draagt men op de arm. Bij het zien 
hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en 
uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.

Overweging: Het verhaal van de wijzen 
afpellen
Om helderheid en perspectief te krijgen, moeten 
we eerst onze onmacht en gebrek aan wijsheid 
erkennen, namelijk dat we alles in samenhang 
zouden kunnen kennen en verklaren. In de 
wijsheid zijn de gedachten niet los verkrijgbaar. 
Het geheel te zien en te overzien, is het ultiem 
noodzakelijke. De wereldgeschiedenis heeft vele 
vormen van wijsheidsoverdracht gekend. Ze ligt 
verborgen in verhalen en vertellingen met een 
morele kerninhoud: in gedichten, in psalmen, 
in spreuken van wijsheid, in gelijkenissen, in 
sprookjes en in de grote epische geschriften. 
Vormen, die graag afgepeld willen worden om de 
wijsheid prijs te geven.

Gebed
Eeuwige God, machtig bent U in liefde en 
mededogen. Ik heilig uw Naam hier, in dit huis 
van gebed, waar Jezus, uw levend Woord, mij elke 
keer weer aanspreekt en roept. Mag ik hem blijven 
verstaan, Hij die zonder macht en aanzien uw wil 
gedaan heeft, en die nu leeft, door lijden en dood 
heen, voor altijd en eeuwig. Amen. 

Dagtekst
Marcus 6,45-46: Na de broodvermenigvuldiging 
dwong Jezus onmiddellijk zijn leerlingen in de boot 
te gaan en alvast naar de overkant te varen, naar 
Betsaïda, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. 
Na afscheid van hen genomen te hebben ging Hij de 
berg op om te bidden.

Overweging: God komst vraagt om geduld
God komt tot ons als een kind tot zijn moeder, 
in de diepte van haar wezen, door een langzame 
transformatie van wie ze is. Al het andere zou 
geweld en inbreuk zijn. We zijn lichamen, en 
lichamen leven in de tijd. Net zoals er negen 
maanden nodig zijn voor een zwangerschap, 
gebroken botten tijd nodig hebben om te herstellen 
en koorts niet zomaar verdwenen is. Genezing en 
groei kosten tijd. We hebben geduld nodig omdat 
God niet van buiten tot ons komt, maar in de 
intimiteit van ons lichamelijk zijn, dat in tijd leeft

Gebed
God van redding, het leven is mij gegeven uit uw 
hand, heel mijn bestaan dank ik aan U. Stel mij 
open voor uw aanwezigheid. Doe mij luisteren naar 
uw Woord, opdat mijn vertrouwen in U toeneemt, 

gebeden voor iedere dag
Maandag 08 januari

Dinsdag 09 januari

Zaterdag 13 januari

Donderdag 11 januari

Vrijdag 12 januari
Woensdag 10 januari

Luistert u naar de geloofwijzer 
van ma. t/m za. om 09.00u
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geloofsverdieping
Nieuwjaarstoespraak Paus : toewijding aan Maria is een ‘must’

Aan het begin van het nieuwe jaar zei paus Franciscus dat de toewijding aan de Heilige Maagd Maria niet alleen iets is dat leuk of goed is om te doen, maar het 
is een verplichting in het leven van iedere christen.

HERMAN BAVINCK E.A.
Wandelen met God

Aan de hand van de spiritualiteit 
van vier mannen uit de negentiende 
eeuw wandelen met God. Het 
hierbij om minder bekende namen: 
Hendrik de Cock, Guillaume Groen 
van Prinsterer, Herman Bavinck 
en Cornelis Voorhoeve. Zouden 
zij een hedendaagse mens dichter bij Jezus kunnen 
brengen, zoals de mannen die een verlamde bij Jezus 
brachten?
Vaassen: Medema, 2001; 96 blz. Prijs: Srd 5,=

ELIE WIESEL
De dag

Roman die de lezer verplaatst 
naar een New Yorks ziekenhuis 
waar een man, ernstig gewond bij 
een auto-ongeluk, worstelt met 
zijn herinneringen. Na de Duitse 
kampen overleefd te hebben, 
heeft hij geprobeerd ‘normaal’ te 
leven en gelukkig te zijn, maar de 
doden weigeren zich te laten begraven.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1987; 112 blz. Prijs: Srd 5,=

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Te koop: gebruikte boeken tegen weggeefprijzen! 
Van elke titel is er maar één (1) exemplaar! Bel: 
476888 (Jenny).

Gewijzigde 
openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
12.00-20.00u.

Het hart van een moeder
"Toewijding aan Maria is geen spirituele etiquette; 
het is een vereiste van het christelijke leven, " zei 
de Paus op 1 januari.  "Het is een geschenk van 
de moeder, het geschenk van elke vrouw en elke 
moeder. Het is tevens het meest waardevolle voor 
de Kerk, want deze is ook moeder en vrouw.

Ons geloof moet niet worden gereduceerd tot een 
idee of een doctrine. We hebben allemaal het hart 
van een moeder nodig; iemand die weet hoe we de 
tere liefde van God moeten koesteren en hoe we 
de hartslag van de mensen om ons heen kunnen 
voelen.”

Maria zwijgt en overdenkt
Tijdens de misviering van het Hoogfeest van de 
Heilige Maagd Maria -de Moeder van God-  in de 
St. Pieter Basiliek, haalde Paus Franciscus het 
evangelie van Lucas aan. Dit luidt als volgt: “Maria 
bewaarde al deze dingen in haar hart en overdacht 
ze.”
Hij wees erop dat Maria in het evangelieverslag 
van Kerstmis geen  woord spreekt, maar zwijgt en 
over alles nadenkt.

Wat we van haar zwijgen leren, is dat we door stil 
te zijn bij onszelf  blijven.  Alzo kunnen we onze ziel 
behoeden voor de invloed van het enorm aanbod 
van consumptiegoederen en reclames die een 
stroom zijn van lege woorden en luid geschreeuw. 

We zijn geliefd
We moeten zwijgen als we naar de wieg kijken.  
Dan ontdekken we opnieuw dat we geliefd zijn; we 
beseffen de echte zin van het leven.
Terwijl we zwijgend toekijken, laten we Jezus tot 
ons hart spreken. Zijn nederigheid doet onze trots 
verdwijnen, zijn armoede daagt onze schijnwereld 
uit; zijn tedere liefde raakt onze verharde harten 
aan.

Dat is Maria's geheim. We zouden moeten proberen 
haar na te doen, door onze harten niet te sluiten 
uit angst of verdriet, maar alles aan God over te 
dragen en in Hem te blijven.

Nieuw begin
Paus Franciscus merkte op dat het begin van een 
nieuw jaar, een goed moment is voor christenen 
om opnieuw te beginnen. Ze kunnen de lasten 
en bagage uit het verleden achter zich laten en 
opnieuw beginnen met wat echt belangrijk is. En 
vandaag hebben we het vertrekpunt voor ons:  de 
Moeder Gods.

Want Maria is precies wat God wil dat we zijn, wat 
Hij wil dat zijn Kerk is: een moeder die zachtaardig 
en nederig is, arm aan materiële goederen en rijk 
aan liefde, vrij van zonde en verenigd met Jezus, 
die God in onze harten houdt en onze naaste in ons 
leven. Het feest van vandaag vertelt ons dat als we 
verder willen gaan, we terug moeten keren. We 
moeten opnieuw beginnen vanuit de wieg, vanuit 
de Moeder die God in haar armen houdt.

Bemiddelaar
Na de mis leidde paus Franciscus het Angelusgebed 
op het Sint Pietersplein.  Voor het gebed legde hij 
in zijn boodschap uit dat Maria een heel speciale 
functie vervult, als bemiddelaar tussen haar Zoon 
Jezus en iedereen die lijdt.
Ze bemiddelt, zich ervan bewust dat ze als moeder 
inderdaad de aanwezigheid van de mensen -vooral 
de zwaksten en de meest achtergestelde mensen- 
aan de Zoon kan presenteren.

Werelddag van de Vrede
Vandaag vieren we ook de Werelddag van de 
Vrede. Het thema van dit jaar "Migranten en 
vluchtelingen: mannen en vrouwen die vrede 
zoeken"   verwijst naar de zwaksten en meest 
achtergestelden onder ons.

Wij blussen de hoop niet in hun hart; wij 
verstikken hun verwachtingen van de vrede niet! 
Moge de Heer ons toestaan  om in dit nieuwe 
jaar met vrijgevigheid te werken aan een meer 
ondersteunende en verwelkomende wereld.

(Bron: EWTN nieuws/bewerkt-mk/2018)

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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teken van de nieuwe tijd. Het is de aankondiging 
van wie gaat komen: Jezus van Nazaret. Met Hem 
kantelt de wereldgeschiedenis met haar oude 
praktijken naar de nieuwe werkelijkheid van 
wat God met mensen voorheeft. En dat heeft ook 
gevolgen voor ons.

Uit: Dag in Dag uit

Luisteren naar het 
hart

De driekoningen gaan samen op weg. Ze horen 
bij elkaar. Ze laten hun weg niet door hun 
ambtenaren uitzoeken, maar ze luisteren naar 
de stem van hun hart. Daar, in hun hart, hebben 
zij een ster gezien, de ster van hun verlangen. 
Ze gaan de weg van het verlangen op. Het is een 
lange pelgrimstocht. Onderweg worden ze moe. 
Maar ze gaan verder, omdat ze afgaan op het 
verlangen van hun hart. En ze bereiken het doel. 
De ster wijst hun de weg. Maar ook het gesprek 
met Herodes en zijn schriftgeleerden is nodig, om 
precies geïnformeerd te raken over het doel. Wij 
moeten luisteren naar het eigen hart, maar ook 
altijd weer afgaan op raad, om in het gesprek de 
stem van het eigen hart beter te kunnen horen.

Uit: Vergeet het beste niet

Waarschuw hen 
ernstig 
‘Graaicultuur’is nu niet het eerste woord dat je 
op Nieuwjaarsdag te binnen schiet. Het is wél de 
werkelijkheid waar je ook in 2018 mee te maken 
krijgt. Evenals in bijbelse tijden.
Ik denk aan de zoons van priester Eli. De zoons 
van Samuël. De zoons van Kis. De zoons van 
Isaï. Kort en slecht: allemaal manipuleerden 
zij mensen, dingen, eten, en/of geld. Kortom: 
je reinste graaicultuur en graaicultus! Terwijl 
de Heer nu juist de God van het geven is, het 
vergeven zelfs! Terecht denk je dan aan Jezus. Een 
zoon (naar men meende) van timmerman Jozef. In 
werkelijkheid zoon van Adam, het kind van God. 
Zoals jij ook kind van God bent. Volgeling van 
Jezus.
Gezegend nieuwjaar!

Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Ga het nieuwe jaar vol 
vertrouwen tegemoet

Open je hart en ga het nieuwe jaar  in met de 
wetenschap dat er een werkelijk wonderschoon 
jaar voor je ligt. Zie het allerbeste uit alles 
voortkomen. Ik kan je vertellen wat een heerlijk 
jaar het zal worden. Maar alleen wanneer je 
met dankbaar hart accepteert wat ik zeg en het 
allerbeste verwacht, zal het gebeuren, omdat je 
geloof en vertrouwen hebt in mijn woorden. Jij 
moet helpen om het te laten gebeuren. Je moet 
vasthouden aan mijn heerlijke beloften en geloof. 
Het gaat het er niet om te geloven met verstand, 
maar om te geloven met je intuïtie, met dat 
innerlijk weten dat van het allerhoogste komt, 
van mij. Vorm je een beeld van mij, terwijl ik je 
voorga, de weg baan en het schijnbaar onmogelijk 
mogelijk maak. Alleen het aller allerbeste, het 
perfecte is voor die zielen die mij werkelijk 
liefhebben en mij vóór alles plaatsen.

Uit: Open innerlijke deuren

De nieuwe 
werkelijkheid

Een nieuwe tijd is aangebroken. Een vreemdeling 
trekt aandacht. Hij heeft bijzondere kleren aan en 
volgt een raar dieet. Johannes is zijn naam. Met 
Johannes is een nieuwe tijd aangebroken.
Wat hij zegt, laat geen mens onberoerd: iedereen 
moet een ander mens worden. Je moet bevrijd 
worden van je verleden en straks komt iemand 
die dat waar gaat maken.
Iedereen loopt achter Johannes aan. In de rivier 
de Jordaan laten ze zich onderdompelen: een 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Driekoningen

Kerkelijke feestdag (6 januari) die herinnert aan 
de komst van de drie wijzen bij het Christuskind. 
In de eerste vier eeuwen van het christendom 
vierde men op 6 januari het feest van Epifanie, 
de Openbaring van de Heer. Men herdacht dan 
de geboorte van Christus, de aanbidding door 
de wijzen uit het Oosten en de doop van Jezus 
in de Jordaan. In de kerken van het oosten is dit 
de inhoud van Epifanie gebleven tot de dag van 
vandaag. Sinds de opkomst van het kerstfeest in 
het Westen aan het eind van de vierde eeuw werd 
hier de twaalfde dag na kerstmis gewijd aan de 
viering van Driekoningen. Wijzen kwamen uit het 
oosten, volgden een ster en kwamen in Betlehem 
het kind Jezus aanbidden (Mt. 2:1 – 12). Wegens 
hun geschenken, goud, wierook en mirre, en op 
grond van de voorzeggingen van Ps 72:10 en Js 
60:6 werden zij ook koningen genoemd. Voor 
hun vertrek uit Betlehem kregen zij tijdens hun 
slaap van een engel de boodschap dat zij koning 
Herodes nadere informatie moesten onthouden 
over de plaats waar Jezus, de pas geboren koning 
der joden, verbleef. In Psalm 72:10 wordt melding 
gemaakt van koningen van Tarsjisj (Spanje), Sjeba 
(Arabië) en Seba (Ethiopië). Om die reden wordt 
één van de koningen als een Ethiopiër, met een 
zwarte huidskleur, afgebeeld. Sedert de negende 
eeuw vindt men hun namen vermeld: Caspar, 
een jongeman; Melchior, een oude man met witte 
haren; Balthasar, met een zwarte huidskleur en 
baard. Hun gebeente zou volgens overlevering naar 
Milaan en vervolgens in 1164 door keizer Frederik 
Barbarossa naar Keulen zijn vervoerd.

Opdracht van de Heer in de tempel (Latijn: In 
presentatione Domini)
Naar het gebruik van de oergemeente van 
Jeruzalem wordt op 2 februari herdacht dat het 
kind Jezus als eerstgeborene van het mannelijk 
geslacht, overeenkomstig het voorschrift van de 
Joodse wet, veertig dagen na zijn geboorte aan 
God werd opgedragen in de tempel. Tot aan de 
vernieuwing van de Romeinse liturgie (1970) 
waarin de nadruk heel bewust op Jezus werd 
gelegd, heette dit feest ook Maria Lichtmis. 
Daarmee werd de tempelgang van Maria herdacht.

Openbaring
De manier waarop God bekend wordt bij de 
mensen. God maakt zichzelf bekend doordat 
Hij ogen en oren van mensen opent voor zijn 
boodschap. De bijbel vertelt wat mensen van God 
gehoord en gezien hebben. Hierdoor wordt God 
aan ons bekend gemaakt en kunnen wij vernemen 
wat God wil. In de persoon, de woorden en daden 
van Jezus laat God het duidelijkst zien wie Hij is en 
wat Hij wil.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED
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Paus verbiedt tabaksverkoop in Vaticaan

wereldkerk

Vertaald en bewerkt door Melvin Mackintosh

Processie
In een volle ‘Cathedral of the Immaculate 
Conception’ in Port-of-Spain, Trinidad & Tobago, 
werd in de vooravond van woensdag 27 december 
2017 aartsbisschop Jason Gordon geïnstalleerd. 
Hiermee nam hij de pastorale zorg op zich van 
het aartsbisdom van Port-of-Spain. Hij is de elfde 
aartsbisschop van het aartsbisdom en de derde 
die geboren is in Trinidad & Tobago. Vanwege een 
stroomonderbreking in de kathedraal startte de 
liturgie een half uur later dan gepland. Straten 
rondom de kathedraal waren afgezet door de 
politie, die ook een oogje in het zeil hield bij de 
lange processie aan het begin van de ceromonie 
bij het Independence Square South vóór de 
kathedraal.

VIP’s
In de processie: altaarassistenten, seminaristen, 
diakens, priesters, de Anglicaanse bisschop 
Claude Berkley, bisschoppen van de Antilliaanse 
Bisschoppen Conferentie (AEC) waaronder ook 
onze bisschop Karel Choennie. De AEC-delegatie 
werd geleid door haar voorzitter, bisschop 
Gabriel Malzaire van Roseau, Dominica. Voorts 
in de processie, ‘Archbishop-elect’ Jason Gordon, 
aartsbisschop emeritus Joseph Harris en kardinaal 

Kelvin Felix. President Anthony Carmona van 
Trinidad & Tobago, de First Lady, premier Dr. Keith 
Rowley en diens echtgenote, liepen vooraan aan 
de groep van genodigden. Deze VIP’s zaten op de 
eerste rij van de kerkbanken. Aan de andere kant 
van het gangpad zaten op de eerste rij, Rosemarie, 
de moeder van aartsbisschop Gordon, zijn oom Ken 
en andere familieleden.

Symboliek
De Heilige Mis omvatte heel wat momenten van 
symboliek, zoals toen aartsbisschop emeritus zijn 
opvolger de bisschopsstaf overhandigde. Voor de 
processie moest ‘Archbishop-elect’ Gordon ook 
drie keren op de zware deuren van de kathedraal 
slaan voordat hij werd uitgenodigd om binnen te 
komen. In zijn homilie sprak aartsbisschop Jason 

Aartsbisschop Gordon van Port-of-Spain geïnstalleerd

Vaticaan lanceert Eerste 
Hulp voor Preken

Met de start van het nieuwe jaar heeft de 
Congregatie voor de Clerus, in samenwerking met 
de communicatiediensten van het Vaticaan, ook 
een nieuwe app voor smartphones gelanceerd 
die commentaar levert bij het evangelie van de 
volgende zondag. De app bezorgt voortaan telkens 
vanaf donderdag enkele suggesties en impulsen 
voor een passende homilie. De zogeheten Clerus-
app wil bijdragen tot een betere predicatie in de 
zondagsvieringen wereldwijd. De app met teksten 
en homiletische hulp richt zich net zo goed tot 
iedereen die zich wil verdiepen en mediteren over 
het woord van God in de zondagsliturgie. Om de 
leesbaarheid te bevorderen, werkt de app met 
een vergroot lettertype. Bovendien heeft zij een 
leesfunctie en bestaat de mogelijkheid om notities 
toe te voegen. Teksten van de preekhulp kunnen 
ook gedownload worden of naar andere gebruikers 
worden doorgestuurd. De app is voorlopig in 
de Google Play Store alleen in het Italiaans 
beschikbaar voor android. Later volgt een app voor 
Apple en volgen versies in andere talen.

Bron: Kerknet

Forse omzet
Met ingang van het nieuwe jaar worden in het 
Vaticaan geen tabakswaren meer verkocht. 
Daarmee is het na het Aziatische koninkrijk 
Bhutan de tweede staat waar een verbod op 
tabaksverkoop geldt. Nadat koning Jigme Khesar 
Namgyel Wangchuck hem in 2010 was voorgegaan 
heeft paus Franciscus de handel in tabak in het 
Vaticaan met ingang van 2018 verboden. 
Daarmee komt een einde aan een winstgevende 
handel voor zowel verkopers als consumenten: 
omdat er op Vaticaans grondgebied geen 
Italiaanse accijnzen gelden was rookwaar er 
relatief spotgoedkoop. Hoewel het Vaticaan de 
omzetcijfers geheim hield berekende de Italiaanse 
onderzoeksjournalist Emiliano Fittipaldi dat die 
rond de tien miljoen euro per jaar moeten liggen. 
Dat is bijna de helft van de jaaromzet van de 
Vaticaanse supermarkt.

Wachten op rookverbod
Overigens kon niet iedereen zomaar rookwaar 
kopen en ook voor de uitverkorenen gold een, zij 
het forse, maximum afname. Daarmee moet het 
volgens paus Franciscus afgelopen zijn. “De Heilige 
Stoel kan niet bijdragen aan activiteiten die hoe 
dan ook de gezondheid van mensen schaadt”, aldus 
woordvoerder Greg Burke. Dat daarmee ook een 
inkomstenbron wordt opgegeven doet er niet toe. 
“Geen enkele winst kan legitiem zijn wanneer 
daardoor mensenlevens op het spel staan”, 
aldus Burke. De Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO heeft enthousiast gereageerd op het 
verkoopverbod. “Tabak doodt ieder jaar meer dan 
zeven miljoen mensen”, zegt Paul Garwood, WHO-
woordvoerder in Genève. Hij zou het consequent 
vinden als het Vaticaan ook een algeheel 
rookverbod zou doorvoeren. Dat geldt wel al in 
Bhutan, waar 12.000 boeddhistische monniken 
gezond voedsel en lichaamsbeweging moeten 

propageren.

Nepfoto
Het Vaticaan verbood in 2002 het roken in de 
kantoren en publieke ruimten. Overtreding kan 
worden bestraft met een boete van 30 euro, 
onverbeterlijke rokers kunnen zelfs ontslagen 
worden. In 2008 drong de Amerikaanse actiegroep 
‘Artsen en verpleegkundigen tegen tabak’ (PNAT) 
er bij paus Benedictus XVI op aan bij zijn bezoek 
aan de VS roken te veroordelen. In de jaren 
negentig vroeg een Italiaanse groep clerici paus 
Johannes Paulus II roken te veroordelen omdat het 
ernstige schade toebrengt aan het eigen lichaam 
en dat van anderen. Er circuleren op internet foto's 
van paus Franciscus die een sigaret of zelfs een 
joint lijkt te roken, maar die is afkomstig van een 
satirische website. Tabak werd in het Vaticaan 
geïntroduceerd door de pauselijk diplomaat en 
latere kardinaal Prospero Santacroce (1514-1589). 
Het roken werd zo populair onder clerici dat 
pausen Urbanus VIII (1623-1644) en Innocentius 
X (1644-1655) zich gedwongen zagen het roken 
tijdens de liturgie en in de Sint Pieter te verbieden.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Gordon over de uitdagingen die Trinidad & Tobago 
voor zich heeft en zijn woorden ontlokten applaus. 
Hij zei: “We hebben geld tot een god verheven, 
daarbij macht en eer in die god gestopt en het 
voor die levende God geplaatst.” Hij riep Trinidad 
& Tobago en het Caraibisch Gebied op om God op 
de eerste plaats te stellen en de ‘kwalen’ van de 
samenleving zullen verholpen worden.

Theologen moeten 
gelovigen beluisteren

Op een ontmoeting in de Clementinazaal van 
het Vaticaan heeft paus Franciscus theologen 
opgeroepen om veel nauwer aan te sluiten bij 
het geloof van het godsvolk en beter naar hen te 
luisteren. Veel eenvoudige mensen verdienen het 
om beluisterd te worden, omdat zij de ogen van het 
geloof hebben, drukte hij de leden van de Italiaanse 
Vereniging van Theologen, die vijftig jaar geleden 
werd opgericht, op het hart. Elke theoloog moet 
zich onderdompelen in het levende geloof van 
het volk van God, om zich in zijn werk erdoor te 
kunnen laten ondersteunen. Paus Franciscus vroeg 
de theologen nog om niet te vergeten te bidden en 
om het vermogen om verwonderd te worden niet 
te verliezen.

Bron: Kerknet
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Online enquête 
Jongerensynode 
afgesloten

Op oudejaarsavond is de online enquête van het 
Vaticaan bij jongeren wereldwijd ter voorbereiding 
van de bisschoppensynode over jongeren, geloof en 
roeping in oktober 2018, definitief afgesloten. De 
antwoorden op de enquête moeten een duidelijker 
beeld geven van hoe jongeren vandaag omgaan met 
levens- en geloofsvragen en over hun engagement 
in en verwachtingen tegenover de katholieke Kerk.
De enquête ‘youth.synod2018.va’ richtte zich tot 
jongeren van 16 tot 29, ongeacht hun religieuze 
overtuiging. Zij kregen vragen voorgelegd over 
hoe ze tegen het leven, gezin, werk, geloof en 
Kerk aankijken. Er er werd ook gepeild naar hun 
vertrouwen in instellingen zoals de kerk, politieke 
partijen en media en naar hun verlangen om zelf 
een gezin te stichten. Van 19 tot 24 maart 2018 
nodigt het secretariaat van de bisschoppensynode 
alvast enkele vertegenwoordigers van de 
jongeren uit naar Rome voor een voorbereidende 
vergadering. De bisschoppensynode zelf vindt 
plaats van 3 tot 28 oktober.

Bron: Kerknet

wereldkerk
Paus: Mensheid heeft 2017 verspild met 
oorlogen en onrecht

Meer inzet voor toekomst van vrede
Paus Franciscus heeft naar aanleiding van het 
Angelusgebed op 1 januari opgeroepen tot meer 
inzet voor de vluchtelingen en een toekomst van 
vrede. Vrede is een recht van iedereen. Voor zo’n 
vredevolle toekomst willen vele vluchtelingen 
hun leven riskeren met een reis die veelal lang 
en gevaarlijk is. Ze zijn bereid om ontberingen en 
lijden te doorstaan. Moge de Heer ons helpen om 
ons dit jaar in te zetten voor een meer solidaire en 
gastvrije wereld. In het ’Te Deum’ op zondagavond 
had de paus al hulde gebracht aan de inwoners van 
Rome die hun stad in deze moeilijke economische 
periode niet alleen met woorden, maar ook met 
daden liefhebben. De meerderheid van de inwoners 
van Rome is solidair, heeft geen wrok en tracht zijn 
deel te doen.

Werelddag van de Vrede
Naar aanleiding van de Wereldvrededag (1 januari) 
blikte de paus terug op 2017 en klonk behoorlijk 
somber. Wij mensen hebben het afgelopen jaar te 
vaak en op vele manieren verspild met leugens 
en onrechtvaardigheden, oorlogen, maar ook 
kleine en grote vergrijpen tegen het leven, de 
waarheid, broederschap, het samenleven en 

de aantasting van het milieu. Paus Franciscus 
riep alle mensen van goede wil op om in het 
nieuwe jaar hun verantwoordelijkheid op te 
nemen tegenover God, hun broeders en zusters, 
en de schepping. Hij drukte zijn grote achting 
uit voor ouders, leerkrachten, opvoeders en alle 
mensen die proberen om kinderen en jongeren 
burgerzin, verbondenheid, zorg en een ethiek van 
verantwoordelijkheid bij te brengen en die hen 
leren oog te hebben voor de werkelijkheid die hen 
omringt.

Bron: Kerknet

Bouw kerk vlakbij 
Ground Zero stopgezet

Monument
De bouw van het Nationale Heiligdom van Sint-
Nikolaas, vlakbij de vernielde Twin Towers in New 
York, is wegens een gebrek aan financiële middelen 
stopgezet. Het monument werd ontworpen door 
de beroemde architect Santiago Calatrava. De 
kerk zou opgetrokken worden op de plaats van 
de voormalige Grieks-orthodoxe kerk, die bij de 
terreuraanslagen van 11 september 2001 werd 
vernield. 
Het project kreeg geen steun van de (Amerikaanse) 
overheid en moest uitsluitend gefinancierd met 
bijdragen van de Griekse overheid, de Grieks-
orthodoxe gelovigen uit de hele wereld, het rooms-
katholieke aartsbisdom Boston en de Italiaanse 
stad Bari, die Sint-Nikolaas als patroonheilige 
heeft. De totale kosten werden aanvankelijk 
geraamd op 50 miljoen dollar (een slordige 42 
miljoen euro), maar zij zijn intussen al opgelopen 
tot 72 miljoen dollar (65,5 miljoen euro).

Gebedsplaats en bezinningsruimte
We vinden het jammer dat de stopzetting van 
de bouw de enig haalbare optie was, reageert 
Tom Webb, vicevoorzitter van het bouwbedrijf 
Skanska. Wij hebben alle vertrouwen erin dat 
de nodige fondsen worden gevonden om dit 
project te voltooien. Het nationale heiligdom 
zal dienst doen als gebedsplaats voor de lokale 
orthodoxe gemeenschap, maar kan net zo goed als 
bezinningsruimte dienen voor wie er in alle rust 
wil reflecteren.
Architect Calatrava haalde de inspiratie voor zijn 
ontwerp bij twee historische kerken in Istanbul: de 
Hagia Sophia en de kerk van de Heilige Verlosser. 
Het gebouw is onder meer opgetrokken met 
marmer uit de steengroeven ten noorden van 
Athene, die eeuwen geleden ook het marmer voor 
het Parthenon leverden.

Bron: Kerknet

Automatische wapens
Vele honderden woedende en rouwende koptische 
gelovigen hebben vorige week vrijdagavond acht 
dodelijke slachtoffers begraven van een aanslag op 
een kerk. "s Morgens hadden gemaskerde mannen 
het vuur geopend op kerkgangers in Mar Mina, 
zo'n dertig kilometer ten zuiden van de Egyptische 
hoofdstad Caïro. Bij de uitvaart waren tientallen 
bisschoppen, priesters en religieuzen aanwezig. 
De liturgische gebeden werden herhaaldelijk 
overstemd door kreten van verdriet. De aanslag 
vond vrijdagmorgen plaats, toen gemaskerde 
mannen met automatische wapens het vuur 
openden op kerkgangers. De aanval begon bij 
een bedrijf van twee koptische broers die beiden 
werden vermoord. Daarna richtte de aanval zich op 
de kerk, waar nog zes doden vielen, onder wie drie 
vrouwen. Twee agenten die probeerden de aanval 
te verhinderen kwamen eveneens om het leven. 
Ook raakten vijf mensen ernstig gewond.

Imam riep hulp in
Volgens pater Andraos Azmi, pastoor van de 
Mar Mina-kerk, hebben de aanvallers eerst de 
politieagenten gedood die de kerk bewaakten, 
zoals meestal het geval rond Kerst en oud en 
nieuw. Door het oponthoud konden de kerkdeuren 

net op tijd worden gesloten. De kerkgangers die 
aan de aanval te prooi vielen waren buiten.
Een andere priester, pater Antonio Daniel, prees de 
rol van de imam van de moskee tegenover de kerk. 
Die begon onmiddellijk met zijn luidspreker zijn 
gelovigen op te roepen de kerk tegen de aanvallers 
te beschermen. Volgens de priester heeft die actie 
ertoe bijgedragen dat het aantal slachtoffers 
beperkt is gebleven.

Tientallen slachtoffers
Sinds de revoluties van de zogenaamde Arabische 
lente in 2011 zijn de koptische christenen in 
Egypte herhaaldelijk het doelwit geweest van 
dodelijke aanvallen door de verschillende 
aanhangers van de politieke islam, zoals de 
Moslimbroederschap, salafisten, de Islamitische 
Staat (Daesh) en leden van Wilayet Sinai, de 
Egyptische tak van Daesh, gelegen op het Sinaï-
schiereiland. Zo trokken enkele dagen voor Kerst 
zo'n vijfduizend moslimactivisten naar een kleine 
kerk in de buitenwijken van Gizeh om die te slopen. 
Ze beschadigden het bedehuis zwaar voor ze door 
veiligheidstroepen verdreven konden worden. Bij 
twee eerdere aanslagen, in mei en op palmzondag, 
vielen meer dan zeventig doden en tientallen 
gewonden.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Verdriet en woede na 
aanslag Egypte
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za 06 11.00u  Sacrament van de Biecht
	 19.00u	 	 Eucharistieviering
zo	07	 10.00u	 	 Eucharistieviering
do	11	 19.00u	 	 H.	Mis	–	aanvang	Triduüm	ivm	
herdenking	sterfdag	Z.	Petrus	Donders
vr	12	 19.00u	 	 H.	Mis	–	2de	dag	Triduüm	Z.	
Petrus	Donders
za 13 11.00u  Sacrament van de Biecht
	 19.00u	 	 Eucharistieviering
zo	14	 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.
-	Er	zal	een	triduüm	gehouden	worden	op	11,	12	en	14	
januari	a.s.	ivm	de	sterfdag	van	Z.	Petrus	Donders.	Op	de	
derde	dag	van	het	Triduüm	op	zaterdag	13	januari	is	er	de	
bedevaart naar Batavia.
- 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	onze	Kathedrale	
Basiliek.

za 06  17.30u  H. Mis
wo	10	 	 17.30u	 	 Marialof
za 13  17.30u  H. Mis

za	06	 18.00u.	 H.	Mis	vooravond	Openbaring	van	de	
Heer
zo	07	 08.00u.	 H.	Mis	Openbaring	van	de	Heer	-	
Driekoningen
thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
10.00u.	 Doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen				
ma	08	 18.00u.	 H.	Mis	Doop	van	de	Heer
wo	10	 18.00u.	 H.	Mis
do	11	 18.45u.	 Doopinstructie	
vr 12 18.00u. H. Mis
za	13	 18.00u.	 H.	Mis	vooravond	tweede	zondag	door	
het	jaar	(B)	-	met	kindernevendienst
zo	14	 08.00u.	 H.	Mis	tweede	zondag	door	het	jaar	-	met	
kindernevendienst
10.00u.	 Doopdienst	tieners	en	kinderen	catechese
Mededelingen op Noord
-	Zaterdag	6	en	zondag	7	januari	2018:	
Openbaring	van	de	Heer,	Driekoningen,																																																																																										
tevens	patroonsfeest	van	de	parochie	-	na	de	dienst	van	
8.00	uur	thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
-	Zondag	7	januari	doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen	om	
10.00 uur
-	Dank	aan	alle	medewerkers	voor	hun	inzet	tijdens	de	
kerstdagen	en	de	voorbereiding	daarvan!	Ook	een	zalig	
Nieuwjaar	aan	iedereen!
-	Eveneens	grote	dank	voor	alle	gedane	donaties	en	de	
royale	opbrengst	van	de	collectes	tijdens	de	diensten.
-	De	parochieraad	vergadert	op	woensdag	10	januari	om	
19.00 uur.
-	Ter	ere	van	de	gedachtenis	van	de	Zalige	Petrus	Donders	
is	er	een	triduüm	in	de	Kathedrale	Basiliek.	Donderdag	11	
januari	om	19.00	uur	H.	Mis;	vrijdag	12	januari	om	19.00	uur	
H.	Mis;	zaterdag	13	januari	bedevaart	naar	Batavia;	zondag	
14	januari	om	19.00	uur	plechtige	eucharistieviering.	De	
bedevaart	naar	Batavia	wordt	opgevat	als	bezinningsdag	
met	biechtgelegenheid	en	een	speciale	zegen	op	
voorspraak	van	de	Zalige	Petrus	Donders.
-	Op	zondag	14	januari	om	10.00	uur	is	doopdienst	kinderen	
en	tieners	catechese.	Doopinstructie	voor	de	ouders	en	
dooppeters	op	donderdag	11	januari	om	18.45	uur.	

zo	07	 08.00u.	 H.	Mis	Openbaring	van	de	Heer
zo	14	 08.00u.	 Woord	-	Comm.	Dienst	tweede	zondag	
door	het	jaar	(B)	
met kindernevendienst 

zo	07	 09.00u.	 Woord	-	Comm.	Dienst	Openbaring	van	
de Heer
zo	14	 09.00u.	 H.	Mis	tweede	zondag	door	het	jaar	(B)	
met kindernevendienst

zo	07	 10.00u:	H.	Mis.	Doop	van	de	Heer	(einde	van	de	
kerst	tijd)
	 11.45u:	English	Mass
zo	14	 10.00u:	Woco
	 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.

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	06	 19.00u:	H.Mis.
zo	17	 08.00u:	H.	Mis	Doop	van	de	Heer	(einde	van	kerst	
tijd)
za	13	 19.00u:	Woco
zo	14	 08.00u:	H.	Mis
	 09.30u:	Kinderdoopviering
Padvinders:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	Clubactiviteiten.	
Muzieklessen	elke	zondag,	dinsdag	en	woensdag:	
17.30u-20.00u.	Gidsen:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	
Clubactiviteiten.	Misdienaars:	elke	zondag:	van	10.00	
-		12.00u:	Blokfluit	Combo	oefening.	Maria	Legioen:	elke	
maandag:	17.00u.	Charismatische	gebedsbijeenkomst:	elke	
donderdag:	18.00u.

zo	07	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	08	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di	09	 18.00u:	Biddende	moeders
18.30u:	Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo	10	 18.30u:	Begi	Kerki

za	06	 10.00	u	Eucharistieviering	Huize	Albertine
zo	07	 08.00u:	Eucharistieviering	met	ziekencommunie
	 10.00u:	Doopviering
	 18.30u:	Rozenkransgebed	|19.00u	
Eucharistieviering
wo	10	 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	(8815888).	HF	Men’s	Fellowship	
ontmoetingen	,	elke	3e	vrijdagavond	van	de	maand.	Inloop	
6.30u	.	We	starten	om	7u	tot	8.30u	in	de	parochiezaal.

zo	07	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	10	 17.00u:	Spreekuur

	 17.00u:	PK	EHC
	 18.00u:	PK	Volwassenencatechese
	 18.00u:	Bidgroep	vd	Charismatische	Vernieuwing
wo	10	 17.00u:	PK	Vormsel
do	11	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed
	 18.30u:	H.	Mis
•	Elke	1e	zondag	van	de	maand	Jongerendienst	om	18.00u
•	Elke	zaterdag	biechtdienst	(behalve	op	de	3e	zaterdag)	om	
11.00u

zo	07	 07.30u:	Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering	met	babydoopviering
wo	10	 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.

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

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

Elke	donderdagavond	om	19.00u:	Noveen	OLV	van	
Altijddurende	Bijstand
Elke	zaterdag:	H.	Mis	om	19.00uur
Elke	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.

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

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

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

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

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

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

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

Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u

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

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

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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius ST CLEMENS, Koreastr. 55.

Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00 
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp

FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com

Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

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

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

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

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

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
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1e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Moengo	en	16.00u	Patamakka
2e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Albina	en	17.00u	
Alfonsdorp(Communie	voor	de	ouderen	thuis)
3e	zaterdag:	H.	Mis	te	Oviaolo	19.00u.	
3e	zondag:	H	Mis	9.00	Abadukondre	18.00u	te	Moengotapu
4e	zaterdag:	Bezinning	en	uitstelling	Allerheiligste.	Stille	
aanbidding		St	Theresia	09.00u.
Des	vrijdags:	‘voorbereiding	op	de	Zondagsdienst’		18.30	u
Elke	dinsdag:Charismatische	Volwassenen	
gebedsbijeenkomst	te	Moengo.
Elke	donderdag:	Jongeren	gebedsbijeenkomst	Moengo	en	
Oviaolo.

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

•	1e	vr.18.00–20.00u	Eucharistieviering	met	
Sacramentsaanbidding
•	1e	za.	09.00–11.00u	Rozenkransgebed
•	3e	wo.10.00–13.00u	Sacramentsaanbidding
•	Des	zaterdags:	Gebed	en	counseling	op	afspraak.	Zr.	A.	
Koorndijk,	t.	404882
Wekelijks:	gebedsgroepen	in	de	diverse	parochies

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

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

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

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

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

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

Elke	zondag:	Woco:	09.00u.

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

za	06	 19.00u:	Eucharistieviering	(ptrs.	Redemptoristen)
ma	08	 16.30u:	Catechese	(leidsters)	EHC	en	H	Vormsel
di	09	 17.00u:	Catechese	voor	volwassenen
wo	10	 16.00u:	Spreekuur	pt	Fransiskus
	 18.30u:	Eucharistieviering	pt	Fransiskus
	 19.15u:	Spreekuur	(enkel	als	er	vooraf	afspraken	
gemaakt	werden)
do	11	 10.00u:	Spreekuur	pt	Jan(als	er	vooraf	afspraken	
werden	gemaakt)
vr	12	 10.00u:	Soos	

za	06	 19.00u:	Eucharistieviering
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.

za	06	 19.00u:	Eucharistieviering
di	09	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	10	 16.30u:	PK	–	H.	Vormsel	(leidster)

	 17.30u:	Volwassenencatechese
do	11	 16.30u:	PK	–	EHC	(pater)
	 17.30u:	Spreekuur
	 18.30u:	Eucharistieviering
	 19.15u:	Vergadering	kerkbestuur
vr	12	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
za	13	 19.00u:	Eucharistieviering

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

zo	07	 08.00u:	Woco
di	09	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	10	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	06	 18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	H.	Mis
zo	07	 08.00u:	Rozenkransgebed	|	08.30u:	H.	Mis.		Doop	
van	de	Heer.	Einde	kersttijd	
ma	08	 17.00u:	Volwassenencatechese
	 19.00u:	H.	Mis	
di	09	 16.00u:	Senioren
	 16.30u:	Parochiecatechese		
wo	10	 19.00u:	H.	Mis
do 11 Geen dienst 
vr	12	 07.00u:	H.	Mis.	Eerste	vrijdag	van	de	maand.
	 	 Kerkelijk	morgengebed.	Stille	aanbidding	
tot 18.00uur
	 16.00u:Bezoek		Hazard
	 18.00u:	Afsluiting	Stille	aanbidding	met	
Sacramentslof

zo	07	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	H.	Mis.		Doop	van	de	Heer.	Einde	kersttijd	

zo	07	 08.00u:	Rozenkransgebed|	Woco	Doop	van	de	
Heer.	Einde	kersttijd	
ma	08	 16.00u:	P.K		Jaar	I
wo	10	 16.30u:.	P.K.	Jaar	II
do	11	 16.30u:	P.K.	Jaar	III
	 17.00u:	Volwassenencatechese

zo	07	 09.00u:	Woco

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

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soares  t. 8215126

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

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

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

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

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE 
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp 

Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin 
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.

com | FB: heiligebernadettekerk

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

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

 Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665

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

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

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

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848 HEILIGE ISIDORUS - Reeberg

Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206 
 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

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

Door pater Kumar Irudayasamy SDS

‘Licht zijn en verlicht worden’
Ongeveer 150 personen, mobiele senioren en 
zieken uit parochie Noord, waren aanwezig 
op Tweede Kerstdag 2017, op een kerstviering 
speciaal voor hun georganiseerd door de groep 
zieken- en bejaardenzorg van Parochie Noord. 
Vooraf aan het feest in de parochiezaal, was er een 
Eucharistieviering in de Heilige Driekoningenkerk. 
Deze Eucharistieviering was helemaal op de gasten 
en op dit kerstfeest afgestemd, waarin de celebrant 
benadrukte dat het goede nieuws van Kerstmis 
is “dat God niet ver is en dat Hij zijn tent heeft 
opgeslagen temidden van ons – in en door Jezus 
van Nazaret om licht te zijn voor deze wereld – en 
dat ieder mens verlicht kan worden.”
Na de Eucharistieviering ging iedereen naar de 
parochiezaal. “Het was geen kerstdiner, maar een 
heel gezellig samenzijn met snacks, drinks en een 

warme maaltijd,” vertelde Anne van Exel. “We 
zorgen er ook altijd voor dat onze gasten de benen 
een beetje kunnen losgooien.” Twee jonge heren, 
pas afgestudeerd aan het conservatorium, deden 
de muzikale begeleiding. Anne gaf aan dat er ook 
een samenzang was en een interne loterij met een 
voedselpakket, twee prachtige kerstbomen en een 
kerstplant als prijs.

‘Zij horen erbij’
“We hebben veel te danken aan sponsors,” zei 
Anne. De voorbereidingen, het samenstellen van 
het programma, het zoeken van sponsors, het 
maken van de lijst van genodigden, zijn sinds 
oktober gestart en gaandeweg kreeg het vastere 
vorm. “Er kwam ook een feestcommissie en meer 
vrijwilligers, om te helpen.” Mede dankzij de 
sponsors kregen de 150 aanwezige genodigden 
een gevuld kadotasje mee. Nog eens 50 personen, 
die niet aanwezig waren of konden zijn, kregen 

hun presentje thuis bezorgd. Dit kerstfeest wordt 
jaarlijks georganiseerd, zei Anne. “Hiermee willen 
wij de senioren en zieken laten weten dat zij erbij 
horen, dat we er voor ze zijn.” De celebrant hoopte 
dat de senioren en zieken gevonden hebben wat ze 
zochten: wat warmte, bezieling en bemoediging 
van de kant van God. Hij dankte een ieder die 
meegewerkt en geholpen hebben dit kerstfeest te 
organiseren en de sponsors die hebben bijgedragen 
tot het succes. “God vraagt ons om een spiegel te 
zijn van Zijn liefde. Ongetwijfeld hebben wij met dit 
kerstfeest voor de mobiele senioren en zieken dat 
kunnen zijn, de spiegel van Gods liefde.”

Kerstfeest zieken- en bejaardenzorg Parochie Noord
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