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Zuster Egno: moeder van de dorpsbewoners

Door: Lucille Samson-Karg
Vaarwel
Hartverwarmend, zo kan de afscheidsdienst van
zuster Egno Monk op zondag 21 januari j.l. in de
Kathedrale Basiliek genoemd worden. Het was een
dubbel afscheid, want zuster Egno is de laatste van
de zusters Franciscanessen van Mariadal (Zusters
van Roosendaal) die in Suriname heeft gewerkt.
Met haar vertrek eindigt 161 jaar geschiedenis
van deze zusterscongregatie in Suriname. Twee
prachtige maripaboten, als teken van vaarwel,
waren het neusje van de zalm op de kunstzinnige
versiering van het priesterkoor, dat een en al
bloemenweelde was.

Waardering en liefde
Uit elk onderdeel van deze plechtige
eucharistieviering kon ik de waardering en de
liefde proeven voor het werk dat deze zusters
hebben gedaan in Suriname, vooral met betrekking
tot vorming en onderwijs. De verdiensten van
zuster Egno in het bijzonder, want deze dochter
van de Heer heeft al haar kennis, kunde, wijsheid,
inzicht, kracht, energie en doorzettingsvermogen
gebruikt om het werk in het binnenland, samen
met pater Toon te Dorsthorst, op poten te zetten
gedurende meer dan 35 jaren, tot in de verre
dorpen over kreken, rivieren en sula’s met alle
ontberingen van dien.
De kerk was stampvol, want de mensen onder wie
de zuster heeft gewerkt, waren in groten getale
aanwezig. Ze hebben zich niet onbetuigd gelaten:
het praiseteam van Hanna’s Lust heeft gezorgd
voor levendige, zeer goed klinkende zang en de
offergang geschiedde middels een culturele dans
die gebruikt wordt om God lof en eer te brengen.
Pioniers
Op speciaal verzoek van de scheidende zuster
Monk en het feestcomité viel de eer te beurt aan

pater Toon om de toespraak te houden. Geplaagd
door het griepvirus en ietwat emotioneel, kweet
hij zich plechtig van zijn taak. In vogelvlucht werd
de geschiedenis weergegeven vanaf de aankomst
in 1861 van de eerste zes zusters Franciscanessen,
gekleed in lange zwarte jurken met bijbehorende
kappen. De priester typeerde het werk van de
zusters van Roosendaal als pionierswerk. De
congregatie was slechts veertien jaar oud en
toch heeft zij gedurfd om zes nonnen naar hier
te sturen. De reis per zeilboot van Holland naar
Suriname duurde zes weken.Reeds de dag
na aankomst begonnen de zusters direct met
lesgeven. Dit was een uitdaging op zich, aangezien
een groot deel van de kinderen de Nederlandse taal
niet kende. De versterking van de zes nonnen was
van harte welkom, aangezien er destijds slechts
twee priesters in Suriname waren tewerkgesteld.
Hart en ziel
Zijn samenwerking met zuster Egno typeerde
pater Toon als een grote zegen voor hem
persoonlijk. Toen hij als boslandpastoor werd
aangewezen, mocht hij om bijstand van een zuster
vragen en zijn eerste keus viel op zuster Egno
Monk, die toen decaan was van het CPI. Mgr.
Zichem reageerde hierop als volgt: “Je hebt wel het
beste gekozen.” Pater Toon: “Zuster Egno, ik heb je
altijd bewonderd dat jij je met hart en ziel gegeven
hebt aan het binnenland. Jij was de motor achter de
cursusweken van de catechisten. Je was de moeder
van de dorpsbewoners. Je hebt alles gegeven wat
je kon geven. Jezus zegt dat niemand grotere liefde
heeft, dan wie zijn leven geeft voor een ander. En
dat is precies wat jij hebt gedaan. God gaat niet
vragen hoeveel pastorale leiders je hebt gevormd.
Hij gaat vragen of je mensen hebt liefgehad en van
Hem hebt gehouden. Wij mogen zeggen dat je van
mensen hebt gehouden, en daarom houden mensen
van jou. Ook van God. Je wist precies waar je hulp
kon zoeken wanneer het moeilijk werd. En ik heb
me altijd aan je opgetrokken voor wat betreft

jouw geloof en vertrouwen. Mogen we je nu in al je
broosheid en zwakheid toevertrouwen aan God.”

Hoopvolle toekomst
Geheel conform het thema van de dienst Dankbaar
omzien en hoopvol verdergaan eindigde de pastoor
zijn toespraak met de positieve noot dat zuster
Egno vorig jaar februari twee zusters uit Indonesië
heeft opgevangen in het Fatimaklooster. Daar heeft
ze hen de Nederlandse taal onderwezen en hen het
e.e.a. bijgebracht over de cultuur van Suriname.
Ze zijn door de moeilijkste periode heengegaan
en wij mogen God dankbaar zijn voor de nieuwe
periode die we nu mogen ingaan. “Zuster Egno, je
hebt jouw taak volbracht. Je hebt zoveel mensen
opgeleid en zelfs zes diakens helpen vormen. Het
fundament dat jij hebt gelegd, daar gaan wij verder
aan bouwen. Wij danken God voor het werk dat de
zusters Franciscanessen van Mariadal in Suriname
hebben verzet en bidden dat God hen mag zegenen
in hun verdere leven.”

Heel veel dank
Als teken van erkentelijkheid voor het werk is in de
Basiliek een plakkaat aangebracht met alle namen
van de Zusters van Roosendaal die in Suriname
hebben gewerkt. De inzegening vond plaats met
de bede van de bisschop: “Dat dit bord het verhaal
moge verkondigen van de gezamenlijke oproep
van Christus, Uw Zoon.” Aan zuster Egno werd
namens het feestcomité een cadeau overhandigd:
een fotocollage van verschillende evenementen
uit haar werk in Suriname. Met dankbetuigingen
namens de Pater Albrinck Stichting, de Zusters
van Paramaribo, Mgr. Choennie, de Zusters van
Roosendaal en de catechistenopleiding werd deze
mooie dienst beëindigd. Echter, niet alvorens de
slogan van pater Toon door broeder Pavion werd
geciteerd: “Zuster Egno, wij kunnen u uit het
binnenland halen. Maar het binnenland kunnen wij
niet uit u halen.” Grantangi, grantangi, grantangi!
Wi lobi yu.
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van de Kanselarij

World Marriage
Day 2018
Door Stichting Marriage Encounter Suriname
Sacrament van
liefde en trouw
Op zondag 11
februari aanstaande
wordt World
Marriage Day
gevierd. Op deze dag
wordt hulde gebracht
aan echtgenoot
en echtgenote als
basis van het gezin,
de basiseenheid
van de samenleving. Er wordt stilgestaan bij
de schoonheid van hun trouw, de opoffering en
vreugde in het dagelijks gehuwde leven.
World Wide Marriage Encounter promoot al
jaren de viering van World Marriage Day, om in
kerkelijke kring, in een sfeer van gebed, extra
aandacht te schenken aan de gehuwden. Want het
huwelijk is het sacrament van liefde en trouw.

School of Music and Liturgy
Doel
Het doel van de School of Music and Liturgy is om
jongeren in de parochies muziekles en training te
bieden om actief te kunnen zijn in bands, koren of
als voorzanger. De deelnemers uit verschillende
parochies volgen workshops drums, gitaar,
zang, piano/keyboard, band, muziektheorie en
koordirectie.

Lesduur en tijden
Deelnemers volgen vier uur les, van 10.00 uur tot
14.15 uur, in verschillende onderwerpen of op
verschillende instrumenten. De training duurt in
totaal 14 zaterdagen, te starten vanaf zaterdag 10
februari.
Kinderen
Ook voor kinderen vanaf 8 jaar is er een
programma. De kinderen krijgen samen
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kooroefening en kunnen zich opgeven voor
instrumenten en beweging.

Koordirectie
Wie een jeugdkoor wil dirigeren krijgt lessen en
praktijktraining. Op het einde van de cursus zullen
deze deelnemers een kort optreden dirigeren! Je
wordt ondersteund wanneer je je eigen koor wil
oprichten.
Start van de training
Zaterdag 10 februari, 10.00 uur tot 14.15 uur
Lengte van de cursus: 14 zaterdagen, om de twee
tot drie weken tot eind augustus
Kosten: SRD 60 per persoon per zaterdag
Eenmalig SRD 30 inschrijvingskosten
Aanmelding: Meld je aan via je parochie of direct
via de Dienst GCC: dienstgcc@bisdomparamaribo.
org Telefoon: 476888 | 424245

Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Roeping
Man en vrouw hebben zich in het huwelijk
met elkaar verbonden om elkaar in liefde en
genegenheid nabij te zijn. In goede dagen, maar
ook in tijden van tegenslag, ziekte of beproeving.
Het is de roeping van gehuwden om liefdevol, maar
ook geduldig te leren zijn met de verschillen van
elkaars persoonlijkheid. Ze moeten trouw blijven
aan die oorspronkelijk keuze van liefde voor
elkaar. Het is de roeping om elkaar oprecht een
warm thuis te schenken dat zin en voldoening geeft
in het leven.

Viering in Suriname
Ook dit jaar zullen we in ons bisdom World
Marriage Day vieren in onze Kathedrale Basiliek
en wel op zondag 11 februari om 18.00 uur. De
organisatie ligt in handen van Stichting Marriage
Encounter Suriname. We nodigen een ieder uit,
maar in het bijzonder alle gehuwden, om de
roeping van het huwelijk samen te vieren en uit te
dragen. De zegen van God hebben we elke dag weer
nodig om de vreugde van de keuze voor elkaar als
koppel te blijven beleven.

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
OMHOOG”

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

OMHOOG zondag 28 januari 2018

KATERN A – Pagina

3

geloof & leven

Bigi yari zuster Judith
Door Charles Chang
In de bloemetjes gezet is een uitdrukking die zeker
tot uiting kwam op het feest van zuster Judith
Maho. Op woensdag 17 januari jl. vierde zij haar
zestigste verjaardag. Reeds aan het begin, tegen
twee uur ’s middags, was de zaal van Fatima Oord
al vol. Familie, vrienden, bewoners van het tehuis
en de meeste paters waren aanwezig.
Zuster Judith is al 35 jaar lid van de Dochters van
Maria Onbevlekt Ontvangen, zoals de congregatie
officieel heet, “maar iedereen kent ons als de
Zusters van Paramaribo,” zegt zij. Deze congregatie
is de enige die hier is gesticht in Suriname. Zuster
Judith: “Want al de andere uit Rosendal, Tilburg,
Oudenbosch, enz. kwamen van Nederland. Het
was destijds een opdracht van de paus om hier
een congregatie van Surinaamse vrouwen op te
richten. We waren toen met zeven begonnen.”
Na 86 jaar bestaat de congregatie nu uit slechts
twee zusters, de andere non is zuster Angèl
Washington. Voor de kerk fungeert zuster Judith
vaak als tolk als het gaat om de Portugese taal.
Vanaf 1992 heeft zij voor tien jaar gewoond en
gewerkt in Belém en Campina Grande. Bij de
parochie van Nossa Senhora de Nazaré is zij
daarom geen onbekende.
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De laatste der Mohikanen
Door Lucien Chin A Foeng
Afscheid van Suriname
Het was precies een jaar later dan gepland: het
officiële afscheid van deze eerbiedwaardige
congregatie: de Zusters van Roosendaal.
Honderdeenenzestig jaar toewijding, geloofsijver
en trouw vanaf 1856, nog vóór de afschaffing van
de slavernij!
Ik herinner mij de geruchten van de
voorbereidingen van het feest vorig jaar. De gasten
uit het buitenland waren al aangekomen, dag en
uur al gepland, toen Mgr. Zichem naar huis terug
werd geroepen, einde van een lijdensweg van ruim
tien jaar. En hij werd begraven, juist ja, precies
op de zondag waarop het officiële afscheid van de
zusters zou plaatsvinden.
Grote teleurstelling natuurlijk, al moesten wij ons
allemaal erin berusten dat het zo ging. Dat het
officiële afscheid - en de huldiging van de laatste
zuster in Suriname, zuster Egno Monk - zo in het
water was gevallen. Maar de mens wikt en God
beschikt en wat in het vat zit verzuurt niet, dus
werd het dan maar een jaar later. Ondertussen was
zuster Egno, zoals iedereen haar kent, ook in het
binnenland, ernstig ziek geworden en opgenomen
in een ziekenhuis.
Maar 21 januari 2018 was het haar dag, hun dag:
in een volle kathedraal nam dankbaar Suriname
afscheid van zijn laatste Roosendaal-zuster en
haar congregatie, die ruim anderhalve eeuw bloed,
zweet en tranen hier hebben geplengd. In naam
van onze Heer Jezus Christus, zonder klagen,
zonder mopperen, vader en moeder en familie
verlatend om in het verre tropenland hun beste
krachten te geven aan land en volk.
Toewijding aan onderwijzen
Het wekte bij mij dan ook minstens bevreemding
dat er niemand van de overheid acte de présence
gaf, geen officiële vertegenwoordiger van de
overheid die namens de Surinaamse mens
'dankjewel' kwam zeggen voor zestien decennia
van toewijding en plichtsbetrachting bij het
onderwijzen en vormen van vooral de Surinaamse
vrouw. Een gemiste kans, vond ik. Beschamend
beter gezegd.

Dat mocht de feestelijke en vrolijke sfeer in de
bisschoppelijke kerk niet drukken. Eerst was er
de toespraak van pater Toon, de pater van het
binnenland pur sang, die de vertrekkende zuster
toesprak in plaats van een preek te houden. In een
emotionele rede liet hij de lange staat van dienst,
vanaf 1975 na haar opleiding in Nederland, de
revue passeren. En haar niet aflatende toewijding
en ijver om in het binnenland de inheemse en
Marrondorpen te bezoeken en cathechisten op te
leiden.
Pater Toon zei dat zuster Egno de motor was achter
dit grote project, dat zij samen hebben gedaan,
veertig jaar lang in feite. Een opmerking die van
grote bescheidenheid getuigt, want deze blonde
oblaat van Maria was zeker weten de tweede grote
motor in de enorme hoeveelheid werk die in het
binnenland is verzet.
Onverdroten
Als de eerste man na de bisschop, die helaas
verstek moest laten gaan omdat hij in het
buitenland zat, sprak ook vicaris-generaal pater
Kross zuster Egno toe, met evenveel woorden van
lof en waardering voor deze onvermoeibare bruid
van Christus.
”Ik heb me wel eens afgevraagd waar ze die
enorme hoeveelheid energie vandaan haalde,”
zei pater Kross. En werken in het binnenland is
geen pretje - de bootreizen, de wegen ernaar toe
- noch de vaak primitieve faciliteiten. Maar zij
die arbeiden in de wijngaard van de Heer staan
daar niet bij stil en gaan - door de Geest van God
gevoed en gedreven - onverdroten elke dag aan

Indrukken 70 jaar Stephanusschool

de slag, ondanks tegenslagen en grote problemen
die ook dit binnenlandse koppel - pater Toon en
zuster Egno waren een waar begrip geworden
in het binnenland - niet bespaard zijn gebleven.
Onverdroten, dus niet ontmoedigd, ijverig,
volhardend.

Grootser, blijer, onvergetelijk!
De vrolijkste noot kwam toen een afvaardiging van
de binnenlandse Marrons de altaarbenodigdheden
w.o. twee kelken van achteren naar voren brachten,
voorafgegaan door een groep misdienaars met
kaarsen. Op een groot doek stond met rode letters
Gran tangi zr Egno.
Met muzikale begeleiding en al swingend en
zingend dansten zij zich een weg naar voren,
waar de jubilaris in een rolstoel dit schouwspel
niet zonder tranen kon gadeslaan. Lawines vol
herinneringen van veertig jaar werken onder deze
eenvoudige kondremans houden je niet droog!
Gelukkig kwam iemand op het idee de betraande
geestelijke een papieren zakdoekje aan te reiken.
En toen gingen mijn gedachten in een opwelling
terug naar vorig jaar, naar de eigenlijke dag
waarop het afscheid van de congregatie en
zuster Egno zou plaatsvinden. Toen, dacht ik
onwillekeurig, zou dat afscheid niet zo groots en
niet zo emotioneel zijn geweest als nu. Haar Heer
en Meester, ónze Heer en Meester, had besloten
het een tandje vrolijker en feestelijker te maken,
emotioneler ook, in een vollere kerk. Grootser,
blijer, onvergetelijk! Bij die mijmering kon ik maar
amper een brok in mijn keel onderdrukken.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vierde zondag door het jaar (B)
Eerste lezing: Deuteronomium 18,15-20
Mozes sprak tot het volk, en zei: ‘Uit eigen broeders
zal de Heer, uw God, een profeet doen opstaan zoals
ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat
immers bij de Horeb op de dag van de samenkomst
aan de Heer, uw God, gevraagd. Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer, mijn God, niet meer
horen, en dat grote vuur niet meer zien; anders
sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben
gelijk. Ik zal uit hun broeders een profeet doen
opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden
in de mond leggen, en hij zal hun alles zeggen wat
Ik hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ik
zelf rekenschap vragen. Is er een profeet die zich
vermeet in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem
opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van

andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.’

Tweede lezing: 1 Korintiërs 7,32-35
Broeders en zusters, Ik zou willen dat gij zonder
zorgen waart. Wie niet getrouwd is heeft zorg voor
de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen.
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is
verdeeld. De vrouw die geen man meer heeft en het
ongehuwde meisje hebben zorg voor de dingen van
de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De
getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse
dingen en zij wil haar man behagen. Dit alles zeg ik
tot uw bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te
leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en om
een onverdeelde toewijding aan de Heer.
Evangelielezing: Marcus 1, 21-28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in

Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij
naar de synagoge waar Hij als Leraar optrad. De
mensen waren buiten zichzelf van verbazing over
zijn leer, want Hij onderrichte hen niet zoals de
schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in
de macht was van een onreine geest en luid begon
te schreeuwen: ‘Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met
ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf
te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.’
Jezus voegde hem toe: ‘Zwijg stil en ga uit hem weg.’
De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf
nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen
stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
‘Wat betekent dat toch?’ Een nieuwe leer met
gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze
gehoorzamen Hem.’ Snel verspreidde zijn faam zich
naar alle kanten over heel de streek van Galilea.

Gedachten bij de schriftlezingen

‘Een nieuwe leer met gezag’, zo staat er als kopje
boven Marcus 1,21-45 in de Nieuwe Bijbelvertaling
(2004/2007). De Willibrordvertaling (2012) kopt
boven Marcus 1,21-40: ‘Genezingen in Kafarnaüm’.
In de Bijbel in Gewone Taal (2014) lezen we boven
onze passage Marcus 1,21-28: ‘Jezus jaagt een
kwade geest weg’. De Nieuwe Bijbelvertaling houdt
zich kernachtig aan een citaat uit Marcus 1,27: ‘Een
nieuwe leer met (groot) gezag’. Dat is mijns inziens
de juiste leeswijzer om Marcus’ boodschap omtrent
Jezus te verstaan. De formulering van 1,27 door
de Bijbel in Gewone Taal: ‘Hij spreekt met macht’,
slaat de plank net mis. Er is immers geen sprake
van (uiterlijk) machtsvertoon van Jezus, maar
juist van ‘innerlijk gezag’ (exousia). Dát maakt
Hem zo bijzonder. De oude leer, ‘geconserveerd
doorgegeven door de Schriftgeleerden’, wordt
daardoor een heel nieuwe en vitaliserende leer
(didachè kainè; 1,27).
Gezag van binnenuit
Tientallen keren is er in dit evangelie sprake van
het leren/onderrichten (Grieks: didaskein) van
Jezus. Hij is vooral een leraar. Wat Hij denkt en
doet, legt Hij uit, verankert Hij in oude verhalen,
maakt Hij inzichtelijk. In zijn omgang met
mensen appelleert Hij aan hun vermogen om
zintuigen, gevoel, maar ook hun gezonde verstand
te gebruiken. Niet voor niets gaat Jezus daarom
in deze compositie van Marcus op ‘de eerste de
beste sabbat’ (Willibrordvertaling 1995) naar
de synagoge, waar gebeden, gelezen en uitgelegd
wordt. Woorden die we bij Matteüs vinden aan het
einde van de Bergrede (7,29), lezen we bij Marcus
in deze context: ‘De mensen die Hem hoorden,
stonden versteld van zijn onderricht. Hij leerde
hen met gezag en niet zoals de schriftgeleerden’
(1,21). Bijna steeds gebruikt Marcus in zijn
evangelie de term ‘schriftgeleerden’ in negatieve
zin. Het conflict dat Jezus aan het kruis bracht,
had immers mede te maken met de slechte
verhoudingen tussen Hem en deze behoudende
groepering die zich beroepsmatig toelegde op de
studie en uitleg van de Thora. Van conflictueuze
verhoudingen getuigen onder andere rechtstreekse
aantijgingen van de schriftgeleerden aan het adres
van Jezus, als zou Hij bijvoorbeeld zelf ‘bezeten
door Beëlzebul’ zijn, zoals we lezen in 3,22. Jezus
is in het evangelie van Marcus voor de eerste keer
in de synagoge en blaast daar de oude woorden
van Wet en Profeten kennelijk nieuw leven in.
Doorleefd en ‘pakkend’ uitgelegd door Jezus gaat er

een helende, zuiverende kracht van uit. ‘Met gezag
van binnenuit’ (exousia; 1,22) spreekt Jezus. ‘Niet
zoals de schriftgeleerden’, staat er uitdrukkelijk,
een opmerking die overigens niet door Lucas
wordt overgenomen (Lucas 4,31-32). Marcus
durft! Hij begint zijn evangelie met het lanceren
van een ándere schriftuitleg. Bij deze nieuwe
schriftuitleg hoort meteen een beeldend ‘bewijs’.
Een man die níet in een zuivere gemoedstoestand
verkeert (‘bezeten door een onzuivere geest’; 1,23),
protesteert. Weliswaar erkent precies hij dat Jezus
‘de heilige van God’ is, maar de echte consequentie
daarvan erkent hij (voor hemzelf en anderen)
niet. ‘Ben je gekomen om ons (!) te vernietigen?’,
zo schreeuwt hij uit (1,24). Gelet op het feit dat
Marcus zijn ‘blijde boodschap’ (1,1) schrijft voor
hen die hun leven wagen door Jezus na te volgen,
is dit een schot in de roos. Kinderen en gekken
spreken vaak de waarheid. Een waarheid die
weerloos maakt.
Heilige van God
Tegenover ‘onrein’ (1,23: in het Grieks en pneumati
akathartooi) staat ‘heilig’ (1,24: ‘de heilige van
God’; vergelijk Johannes 6,69). Waar bij de een
een ongeschonden en zuivere relatie tot God
onmogelijk is, blijkt dat bij de ander wel het geval.
Jezus’ relatie tot God is gezond/ rein en totaal:
heel, heilig. Dat maakt Hem vol van God, ‘in God’,
waar de ander ingekapseld, gevangen zit in een
onreine geest. Deze mens is niet vrij, maar is
bezet: ‘bezeten’. De strijd tussen twee geestelijke
oerkrachten, tussen God en satan, begint in de
synagoge. Marcus stelt dit vast, kort en krachtig.
Jezus’ heelheid spreekt de bezetenheid van de
ander toe, spreekt de ander aan. Diens onreine
geest wordt ‘doorgeprikt’, ontmaskerd. Door
het overwicht van Jezus’ gezonde geest keert de
man tot zichzelf terug (1,25-26). Jezus’ overwicht
ten aanzien van andere ziekmakende elementen
blijkt ook elders in dit verhaal (vergelijk onder
andere 1,34). Typisch is dat de uitdrukking ‘de
heilige van God’ (vergelijk Daniël 7,27) noch een
Joodse Messiasnaam is noch gebruikelijk in het
oerchristendom. Precies waar, zoals in onze tekst,
aangegeven wil worden dat Jezus in een bijzondere
relatie tot God staat, wordt Hij als het ware
toegerust met Gods eigen kracht: zijn levensgeest,
zijn heel makende pneuma. De erkenning daarvan
door de ‘bezetene’ (hij spreekt nu in het enkelvoud,
namens zichzelf!) is fascinerend én doet sidderen,
beven (vergelijk de omschrijving van wat heilig

is door de Duitse godsdienstwetenschapper
Rudolf Otto: tremendum et fascinans). Misschien
is het daarom dat allen ‘verbijsterd’ (Nieuwe
Bijbelvertaling), ‘ontzet’ (Willibrordvertaling
1995), ‘versteld’ (Groot Nieuws Bijbel) zijn
(1,27). De indruk bij de aanwezigen is ‘schrik’ en
‘verbazing’ (vergelijk 4,41; 5,42), met als gevolg een
levendig dispuut over Jezus’ persoonlijkheid, een
dispuut dat zowel door Jezus’ prediking als door
het gebeuren opgeroepen wordt. Met als resultaat:
een gezonde geest wint het van een zieke.
Heiligheid zondert niet af (!) of uit. Integendeel,
heiligheid verbindt, ze maakt ‘heel’, ze maakt ook
de ander heel!

Een nieuwe leer
De reactie van de omstanders is: ‘Wat is dit
allemaal? Een nieuwe leer, met groot gezag’
(1,27). De oude leer was bekend. Die werd ook
voortdurend herhaald en van buíten geleerd.
Schriftgeleerden maakten er hun roeping van.
Maar via dit beeldende verhaal wordt nieuw licht
geworpen op de leer. Een andere dimensie komt
erbij, door toedoen van Jezus. God sloot in het verre
verleden al een verbond met Abraham, met Mozes
en met velen na hen die allen als voortrekkers hun
plek hadden gekregen in Israëls heilsgeschiedenis.
Nu is het deze eigenzinnige mens uit Nazaret
die aan dat oude verbond, aan die oude leer een
nieuwe dimensie toevoegt, en dat nog steeds doet.
Schrijvend na het jaar 70 wil de evangelist daarom
zijn lezers een hart onder de riem steken, zijn
lezers die, bijna twee generaties na de kruisdood,
vanuit Gods heilige en heiligende Geest proberen
te leven in navolging van Jezus. Als geen ander
weet Marcus: navolging is gevaarlijk, lastig en
ongemakkelijk voor mensen die deze navolging
niet begrijpen. Wat drijft Marcus en Jezus’ andere
volgelingen? ‘Van binnenuit’ (volgens de exousia;
1,27) worden ook zij aangestuurd. Net als Jezus
mogen ook zij zich zuiver afgestemd weten op de
Eeuwige en willen en kunnen zij dat niet verhullen.
Onverdeelde toewijding
Door deze zelfde goddelijke geestkracht van Jezus
wordt Paulus gedreven. Hij spreekt in de tweede
lezing over gehuwd of ongehuwd zijn. Waar het
hem om gaat, is dat je, gehuwd of ongehuwd, blijk
geeft van ‘onberispelijk gedrag en onverminderde
toewijding aan de Heer’ (1 Korintiërs 7,35). Daar
mag het mensen die nu door Jezus’ kracht worden
geraakt en aangeraakt, nog steeds om gaan.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 29 januari
Dagtekst
Fil 4,8: Blijf aandacht besteden aan al wat waar
en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk
en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof
verdient.

Overweging: De weg van de waarheid
Er zijn drie wegen naar God toe: die van de
waarheid, die van de goedheid en die van de
schoonheid. Ze zijn niet alle drie even gemakkelijk
begaanbaar voor onze tijdgenoten. Als men hun
zegt dat God waarheid is en dat we door die na te
streven ook God op het spoor komen, dan wordt
in veel mensen die kleine Pilatus wakker met zijn
vraag: ‘Alles goed en wel, maar wat is waarheid? Ik
vind die weg niet.’ Je kunt het natuurlijk ook langs
de goedheid en morele volmaaktheid wagen, maar
die deur is al even lastig om open te krijgen: ‘Wie
is heilig en goed genoeg om zo in Gods nabijheid
te geraken?’ Misschien is de beste weg nog – voor
onze tijd – die van de schoonheid. Want schoonheid
ontwapent en wekt geen weerstanden: wat mooi
is, is gewoon mooi en aantrekkelijk. En als God
schoon is – en dat is hij – is hij ook aantrekkelijk.
Gebed
Machtige en enige God, U vertrouwt mij het
leven toe. Ik bid u: leer mij verantwoord omgaan
met alles wat U mij in handen legt. Dat ik nooit
zal vergeten hoe U mij uw grootste gave hebt
geschonken: Jezus Christus, het licht der wereld,
dat straalt voor allen die zoeken naar U. Hij is uw
eigen Zoon, onze Heer en Heilang, vandaag en alle
dagen in eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 30 januari

Dagtekst
Mt 6,12: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
hebben vergeven wie schulden heeft bij ons.

Overweging: De jakobsladder
De religieuze traditie kent het symbool van de
jakobsladder. De spirituele weg is beslist wel te
vergelijken met een ladder die ons naar boven
ledit. Maar deze ladder staat tegelijkertijd ook
diep in de grond. Zij brengt ons alleen verder
wanneer wij ons menszijn aanvaarden. Dat is de
christelijke paradox: wie afdaalt, klimt omhoog.
Wie omhoog wil klimmen om te ontkomen aan
zijn verbondenheid met de aarde, zal steeds weer
naar beneden vallen – en zijn plan zal mislukken.
Jezus bedoelt precies hetzelfde wanneer Hij zegt”
‘Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie
zich vernedert, zal verheven worden.’ Of zoals
de Brief aan de Efeziërs het uitdrukt: ‘Hij die is
neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen...’ –
op de aarde of in zijn eigen Hades.
Gebed
God, U bent mijn helper, U komt mij steeds
weer tegemoet en laat mij uw boodschap horen
van liefde en ontferming. Ik bid U: maakt mij
ontvankelijk voor uw Woord. Dat ik er niet alleen
naar luister, maar het ook toepas in mijn leven,
vandaag en alle dagen. Amen.
Woensdag 31 januari

Dagtekst
Mt 6,33: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.
Overweging:
In deze tijd waarin men met verbazing de

afstanden ziet krimpen, omdat de informatie
overal onmiddellijk verspreid wordt, stellen
we bedroefd vast dat onder de volkeren
andere reusachtige afstanden blijven bestaan:
tragische ongelijkheden bij de hoop op leven
en de beschikbare middelen voor vorming en
gezondheid, diepreikende verschillen bij het
uitoefenen van de vrijheid en een zeer ongelijke
erkenning van de menselijke waardigheid! Terwijl
iedereen dichterbij zou moeten komen: welke last
beklemt onze broers en zussen, als ze vreemde,
vluchteling en immigrant genoemd worden!
Hoe maken wij gebruik van de goederen van de
aarde, de vruchten van het verstand en het hart?
Christus zegt ons: ‘Waar jullie schat is, daar ik ook
jullie hart.’ Zoveel schatten zijn ons toevertrouwd;
kunnen we ze uit egoïsme achterhouden? Hoe
kunnen we overzien dat het gemeenschappelijke
goederen zijn, goederen voor het leven van een
enkele mensheid?
Gebed
Liefdevolle God, U hebt uw mededogen laten zien
in Jezus, uw Zoon en mijn Redder. Ik dank U om
uw zorg voor mij, om uw onbegrijpelijke liefde
en trouw. Open mij voor uw Woord, dat ik erdoor
geraakt word en erdoor leer omzien naar elkaar.
Dat vraag ik U door Jezus, die, vervuld van U, leeft
in eeuwigheid. Amen.
Donderdag 01 februari

Dagtekst
Spr 11, 6: De rechtschapenen worden door hun
gerechtigheid gered, maar de trouwelozen raken in
hun eigen begeerte verstrikt.

Overweging: Luister naar wat de dingen je
zeggen
Wie naar stilte en inkeer streeft krijgt
langzamerhand ook een andere verhouding tot
de dingen. Stilte, gebed en bevestiging van je
diepste leven openen op een nieuwe wijze je
ogen. Je leert Gods schepping te bewonderen en
er verbaasd over te staan. Meer en meer neem je
de dingen waar in hun oorspronkelijke toestand.
Naar de schepping kijken met een meditatieve of
contemplatieve blik veronderstelt eerst en vooral
een luisterende en ontvankelijke houding die de
dingen zichzelf laat zijn. Je aanschouwt ze zonder
ze te willen beheersen of er beslag op te leggen.
Wie altijd maar probeert meester te zijn over alles
wat hij in zijn bestaan ontmoet, komt nooit tot een
contemplatief gebedsleven. Contemplatief leven
betekent de dingen en gebeurtenissen de kans
geven hun eigen boodschap te verkondigen. Tot
een dergelijke ontmoeting met de dingen, in stilte
en ontvankelijkheid, kom je niet zonder oefening –
oefening in onbaatzuchtigheid, aandacht en stilte.
Het is goed zich van tijd tot tijd te dwingen tot rust,
de wispelturige gedachten en gevoelens te laten
bedaren, om stil en vrij te worden. Alleen zo kun
je het goede, mooie en heilige in de schepping in je
laten binnendringen.

Gebed
Goede God, U riep mij tot leven, al mijn talenten
kreeg ik van U. Bemoedig mij met uw Woord, opdat
ik uw gaven niet verstop, maar ze benut omwille
van het goede. Laat mij zo bouwen aan uw komend
rijk, deze dag en alle dagen, tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Vrijdag 02 februari

Dagtekst
Hebr 12,2: Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier

van ons geloof.

Overweging: Kijk naar de Zoon
Vaker wel dan niet hijs ik mezelf ’s ochtends
uit bed en strompel ik de straat op. Ik doe
aan hardlopen omdat ik niet zo dol ben op de
cardioloog. Hartproblemen komen regelmatig voor
in onze familie, dus daarom ren ik rondjes door de
buurt. De zon komt op en ik ren. En terwijl ik ren,
protesteert mijn lichaam. Het wil niet meewerken.
Mijn knie doet zeer. Mijn heup is stijf. Mijn enkels
klagen. Dingen doen zeer. En ik heb geleerd dat
ik drie opties heb wanneer er iets zeer doet. Naar
huis gaan. Diep over mijn pijn nadenken tot ik me
begin in te beelden dat ik pijn op mijn borst heb. Of
ik blijf rennen en zie de zon opkomen. Ik kijk naar
Gods wereld, terwijl de duisternis overgaat in een
gouden gloed. En weet je wat? Met mijn houding
gebeurt hetzelfde. De pijn trekt weg. Alles wordt
beter als ik mijn blik op de zon richt. Vinden we
dat advies niet terug in de brief aan de Hebreeën –
‘Houd je blik gericht op Jezus?’
Gebed
Eeuwige, U die mensen op weg zendt om goed
te doen en heil te stichten, maak mij vrij van de
ballast die ik met mij meedraag. Geef dat ik uw
Woord versta en U mag ontdekken op de weg die
mij ligt. Open mij voor mensen die ik ontmoet
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en mijn
leidsman. Amen.
Zaterdag 03 februari

Dagtekst
Mt 5,13: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als
het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan
mee zouten?

Overweging: Laten groeien
‘Wacht op het wonder – zoals de tuinman op
de lente.’ Deze zin van de schrijver Antoine de
Saint-Exupery bevat veel wijsheid voor ons leven
van alledag. Wonderen kun je niet verrichten.
Wonderen vinden zeker niet plaats wanneer
mensen gejaagd heen en weer lopen, wanneer ze
iets willen afdwingen. Wonderen vinden plaats
als iemand kan wachten. Wonderen van groei kan
alleen hij zien die erop wacht zoals de tuinman.
De tuinman bereidt met zijn werk de komst van de
lente voor, maar hij kan deze komst geen moment
bespoedigen. Veel mensen hebben tegenwoordig
moeite met wachten. Ze denken dat alles in zo
kort mogelijke tijd gedaan moet worden. Maar wil
iets werkelijk groeien, dan moeten we geduldig
wachten. Relaties tussen mensen hebben tijd
nodig om te groeien. Een groeiproces heeft tijd
nodig. Veel bedrijven bezwijken vandaag de dag
voor de druk om binnen twee jaar successen te
kunnen laten zien. Maar deze successen zijn vaak
uitsluitend van korte duur. Wat in zo korte tijd
werd verworven, gaat ook snel weer verloren.
Groei heeft tijd nodig. Dat geldt ook voor het
groeiproces van individuele mensen. Alleen wie
geduld heeft met zichzelf, wie kan wachten, zal ook
de vruchten van zijn rijpwording plukken.
Gebed
Goede en betrouwbare God, in het begin hebt U
de wereld geschapen en U zag dat het goed was. U
geeft mensen aan elkaar om samen in harmonie
te leven en hebt hun de zorg over uw schepping
toevertrouwd. Open mijn hart voor uw Woord van
liefde en gerechtigheid. Dat ik mag leven naar het
voorbeeld van Jezus, uw Zoon, die in al wat Hij
deed en zei uw liefde uitdroeg, deze dag en alle
dagen die mij gegeven worden. Amen.
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Paus roept op tot eenheid en geweldloosheid
Paus Franciscus vierde op 17 januari de heilige mis in het Araucania gebied in Temuco, Chili. Deze regio is jarenlang verdeeld door gewelddadige conflicten
met de Mapuche-bevolking, een inheemse groep in dat gebied.
Actieve geweldloosheid
In plaats van deze twee wegen te bewandelen, die
'de lava zijn van een vulkaan die alles vernietigt
en op zijn weg verbrandt', drong de paus er bij
de aanwezigen op aan om een pad van 'actieve
geweldloosheid' te volgen als een politieke stijl.
“Word nooit moe om de waarheid en vreedzame
dialoog te betrachten omwille van de eenheid,” zei
paus Franciscus.
(Bron: CNA/EWTN-bewerkt mk)

Luistert u naar de geloofwijzer: ma. t/m za. 09.00u

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK
Eenheid
De paus benadrukte tijdens zijn preek het belang
van eenheid. Die kan niet worden bereikt door
geweld of gedwongen uniformiteit.

Hij wees op het gebed 'dat zij allen één mogen zijn'
aan het einde van het Johannes evangelie. Op dit
cruciale moment voor zijn dood pleit Jezus voor
eenheid. In zijn hart weet hij dat verdeeldheid en
confrontatie twee van de grootste bedreigingen
zullen zijn voor zijn discipelen en voor de hele
mensheid; mensen zullen worden onderdrukt.
“We moeten met Hem meegaan naar deze tuin
van smarten met onze eigen smarten, en de
Vader -met Jezus- vragen dat ook wij één mogen
zijn," zei Franciscus. Hij bad dat confrontatie en
verdeeldheid nooit de overhand zullen krijgen.

Het offer van het kruis
In zijn preek erkende Paus Franciscus dat het
vliegveld in het verleden de plaats was van
ernstige schendingen van de mensenrechten. Hij
droeg de mis op aan allen die hebben geleden en
zijn gestorven en voor hen die dagelijks te lijden
hebben van de vele onrechtvaardigheden. Hij hield
een moment van stilte voor de overledenen.
“Door het offer van het kruis draagt Jezus
alle zonden en pijn van onze volken om hen te
verlossen,” zei hij en wees op het evangelie van
Johannes, waarin Jezus bidt voor de eenheid van
zijn discipelen. Eenheid is een geschenk voor het
welzijn van allen en voor toekomstige generaties.
De paus waarschuwde voor twee verleidingen die
de wortels van deze eenheid kunnen 'vergiftigen'.
Solidariteit
Ten eerste waarschuwde Franciscus voor de
verleiding om uniformiteit met eenheid te
verwarren. Jezus vraagt niet aan zijn Vader dat
alles gelijk, identiek is, want eenheid is niet
bedoeld om verschillen te neutraliseren of te
ontkennen.

Eenheid kan nooit een verstikkende uniformiteit
zijn die wordt opgelegd door de machtigen, of een
onderscheid dat de goedheid van anderen niet op
prijs stelt. De eenheid waarnaar Jezus verwijst,
is eerder een 'verzoenende verscheidenheid' die
de waarde van de individuele bijdrage van elke
traditie en cultuur erkent.

Deze eenheid staat niet toe dat persoonlijke
of gemeenschapsfouten in zijn naam worden
gepleegd. We hebben de rijkdommen nodig die elk
volk te bieden heeft en we moeten afstand doen
van het idee dat er hogere of lagere culturen zijn.
Het vereist ook dat we luisteren naar elkaar en
elkaar respecteren, wat op zijn beurt solidariteit
opbouwt. En solidariteit is het meest effectieve
wapen tegen 'de ontbossing van de hoop'.
Vormen van geweld
De tweede verleiding waarvoor de paus
waarschuwde is om eenheid te verkrijgen door
het gebruik van geweld. Ook waarschuwde de
paus voor twee vormen van geweld die de groei
van eenheid en verzoening kunnen verlammen in
plaats van deze te bemoedigen.

De eerste zijn de 'elegante afspraken die nooit in
de praktijk zullen worden gebracht'. Ze bestaan uit
mooie woorden en gedetailleerde plannen. Deze
plannen zijn nodig, maar uiteindelijk wordt 'met de
elleboog gewist wat door de hand is geschreven',
wanneer ze niet geïmplementeerd zijn. Dit is een
vorm van geweld, omdat het de hoop frustreert.
De tweede vorm van geweld zijn de feitelijke
handelingen die plaatsvinden. De paus benadrukte
dat een cultuur van wederzijds respect niet
gebaseerd mag zijn op daden van geweld en
vernietiging die uiteindelijk mensenlevens eisen.
"Je kunt jezelf niet laten gelden door anderen te
vernietigen, omdat dit alleen maar leidt tot meer
geweld en verdeeldheid. Geweld veroorzaakt
geweld, vernietiging verhoogt fragmentatie en
scheiding. Geweld leidt uiteindelijk tot een leugen,”
zei paus Franciscus.

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.
DIETRICH STEINWEDE
Paulus van Tarsus
Boekje waarin door middel van
woord en beeld het leven van de
heilige apostel Paulus geschetst
wordt. Incidentele biografische
gegevens uit zijn brieven zijn
verweven met historische
gegevens uit de Handelingen.
Enkele brieven zijn in beknopte
vorm naverteld, waarbij alleen de belangrijkste
accenten uit de brieven zijn gelicht.
Boxtel: KBS, 1979. Srd 5,=
J.P.M. VAN DER PLOEG
Ik geloof
Dit boek is bedoeld voor lezers, die
behoefte hebben aan een werk dat
hun zegt wat het katholiek geloof
inhoudt en hun inzicht geeft in de
zin van de geheimen ervan. Het
richt zich vooral tot katholieken die
in de tijd na het tweede Vaticaans
concilie zich willen verdiepen in hun
geloof.
Tilburg: H. Gianotten, 1983. Srd 10,=
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SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED

Inspiratie van de dag

Dankbaarheid

van hart te zijn. Paulus noemt eigenschappen en
kenmerken die wijzen op edelmoedigheid. Daar
hoeven we ons niet voor te schamen.
Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Engelen zijn boden
van God

Begin de dag met dankbaarheid. Realiseer je
dat je geweldig gezegend bent en dat Mijn zegen
voordurend over je uitgestort wordt. Het maakt
niet uit hoe ondankbaar je gisteren was, wat
belangrijker is, is hoe jouw houding nu is. Laat
het verleden achter je. Verspil geen tijd met je
te concentreren op jouw vroegere fouten; leer
gewoon van ze, ga dan verder en geniet van het
leven en wees voortdurend dankbaar voor alles.
Wanneer je dankbaar bent en alle goede dingen
in het leven waardeert, zal liefde vrij en door je
stromen. Wanneer je nalaat dankbaar te zijn en
al Mijn goede en perfecte gaven te waarderen,
zul je opdrogen en vergankelijk worden. Je
zult egoïstisch worden en niet meer om jouw
medemensen geven. De snelste manier om deze
verkeerde instelling te veranderen is door aan
anderen te denken en te beginnen voor het geheel
te leven en aan het geheel te geven. Je zult zien
dat het zelf en het egoïsme naar de achtergrond
verdwijnen en als niets worden. Waarom doe je
het niet nu?
Uit: Open innerlijke deuren

Want een opziener
moet onberispelijk zijn

Paulus laat zien hoe de kerkelijke gemeente goed
kan functioneren: goede mensen op goede plaats
zetten.Wie zijn ‘goede’ mensen? Die onberispelijk
zijn en niet bandeloos en niet eigenzinnig. Titus
moet deze mensen zelf aanwijzen. Dan moeten
ze er ook zijn. Anders kun je ze niet aanstellen
als dienaren van Christus. We zien meteen: in de
kerk gaat het erom dat we elkaar kunnen ervaren
als dienaren van Christus. En dan voel je dat je
elkaar niet de maat hoeft te nemen. Het gaat om
herkennen of Christus gediend wordt of niet.
Daar zal het in de kerk van onze dagen ook wel op
neerkomen: elkaar stimuleren Christus te dienen
en van Hem te leren zachtmoedig en nederig

Paus
De opvolger van Petrus, bisschop van Rome,
hoofd van de katholieke kerk en sedert 1929 ook
hoofd van de Vaticaanse staat.
Vaticaan

1.Het paleis van de paus op de Mons Vaticanus te
Rome. 2. De pauselijke residentie als centrum van
het katholieke geestelijke en wereldlijke gezag.
3.De pauselijke regering.
Geef aandacht aan je engel. Engelen zijn boden
van God. Ze verkondigen Gods woord aan de
mensen. Ze wijzen hen op Gods woord aan de
mensen. Ze wijzen hen op Gods helpende en
genezende nabijheid. Ze grijpen in hun leven in,
beschermen hen tegen gevaren, behoeden hen
op hun wegen, en ze spreken tot hen in dromen.
Engelen zijn de gezanten van een andere, diepere
werkelijkheid. Ze zijn beelden van ons verlangen
naar geborgenheid en een thuis, naar lichtheid
en vreugde, levendigheid en liefde. Ze verbinden
hemel en aarde met elkaar. Ze openen de hemel
voor ons, en ze geven aan ons leven een hemelse
glans.
Uit: Vergeet het beste niet

‘Als u boos wordt,
zondig dan niet:
Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid
Mensen kunnen elkaar boos maken. Hun
optreden wekt ergenis. Terecht vallen er pittige
woorden. Vaak loopt het uit de hand omdat de
mensen bij boosheid hun grenzen vergeten. Er
ontstaat soms verbittering die jaren blijft hangen
en moeilijk te verzoenen is. Daarom is er aan
recht op boosheid – bijbels gezien – een grens
gesteld: tot het ondergaan van de zon. Die grens
kan de ander tot nadenken stemmen. Er is de
kans gegeven om tot ander inzicht te komen en
zich met het slachtoffer te verzoenen. Recht op
boosheid is dus relatief. Bovendien, wie kent
precies alle achtergronden? Wie kan zijn eigen
emotie begrenzen? Er zit een oordeel in de toorn.
En degene die boos is, valt toch ook vanwege
zijn gedrag onder Gods oordeel. Juist God die
verzoenend voor het kwaad in de wereld door
Jezus bezig is, heeft grenzen aan de toorn gesteld;
en de ander en wijzelf kunnen verzoenen en
veranderen.
		
Uit: Filippus Dagboek

Bisdom
Kerkelijk rechtgebied dat door een bisschop
wordt bestuurd.

Bisschop (Grieks: episcopos=opziener)
1.In het Nieuwe Testament aanduiding zonder
nadere bepaling van de graad (Hnd 20:28,
1 Tim 3:2, Tit 1:7). 2. Kerkelijke bestuurder
van een bisdom om herder te zijn van de hem
toevertrouwde gelovigen. Het ambt wordt door
drie andere bisschoppen in een wijding verleend,
nadat de kandidaat door de paus is benoemd of
bevestigd.

Vredesbeweging Pax Christi (Latijn: vrede
van Christus)
Katholieke
vredesbeweging,
opgericht in 1944
door de bisschop
van Lourdes
op instignatie
van de Franse
krijgsgevangenen,
met als doel
om door gebed en onderlingen contacten de
wereldvrede te bevorderen. Een katholieke
vredesbeweging, vanuit de gedachte dat de
wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft
geslagen, slechts geheeld kunnen worden door
contacten en ontmoetingen van hen die eerst
als vijanden tegenover elkaar stonden. In de
beginjaren lag het zwaartepunt dan ook sterk op
het organiseren van bedevaarten en internationle
voettochten. Pax Christi is uitgegroeid tot
een international beweging met secties in alle
Europese landen en intensieve contacten met
Brazilie en de Filippijnen.

Bidweek
In de week van 18 januari (feestdag van de St.
Petrus’ Stoel) tot 25 januari (feestdag van St.
Paulus’ bekering), wordt in kerken gebeden voor
eenheid onder de christenen. In 1909 heeft Paus
Pius X (1903-1914) goedkeuring gegeven aan deze
bidweek.
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wereldkerk
Paus ontmoette oudste Paus Franciscus ontmoet misbruikslachtoffers
bisschop ter wereld
Paus Franciscus had dinsdag tijdens zijn
ontmoeting met de leden van de Chileense
bisschoppenconferentie ook een gesprek met
mgr. Bernardino Piñera Carvallo, de emeritus
aartsbisschop van La Serena. De man is 102 jaar
oud en daarmee de oudste katholieke bisschop
wereldwijd.
Mgr. Bernardino is een oom van president
Sebastian Piñera. Hij werd in 1915 geboren in
Parijs en groeide op in Frankrijk. Hij studeerde
geneeskunde en theologie aan de Pauselijke
Katholieke Universiteit van Chili. In 1947 werd hij
tot priester gewijd en in februari 1958 door paus
Pius XII tot hulpbisschop van Talca benoemd.
In 1960 benoemde paus Johannes XXIII hem
tot bisschop van Temuco. In 1983 was het paus
Johannes-Paulus II die hem tot aartsbisschop van
La Serena benoemde. De Chileense kerkleider nam
deel aan de vier sessies van het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965).

Bron: Kerknet

Monumentale basiliek
in Rome gaat groen

Niet in officiële programma

Paus Franciscus heeft vorige week dinsdag
in de apostolische nuntiatuur in Santiago de
Chile enkele slachtoffers van seksueel misbruik
door priesters van de katholieke Kerk ontmoet.
Volgens Greg Burke, de directeur van de
persdienst van de Heilige Stoel, was hij tijdens
deze ontmoeting met de slachtoffers alleen,
zodat zij vrijuit konden praten. Hij heeft hen
beluisterd en met hen gebeden. Het gesprek was
niet in het officiële programma opgenomen.
Maar Burke had al op 11 januari aangekondigd
dat zo’n ontmoeting niet onmogelijk was. De
afgelopen jaren zorgden verschillende gevallen
van pedofilie door katholieke geestelijken voor
hevige verontwaardiging in Chili. Meest bekend is
de priester Fernando Karadima, die verschillende
minderjarigen misbruikte en in 2011 door het
Vaticaan in de lekenstaat werd teruggezet.

Druk uitoefenen

De ontmoeting en de strenge veroordeling van het
misbruik bij het begin van de reis in de toespraak
in het La Monedapaleis werden positief onthaald

door een 10-tal verenigingen van slachtoffers.
Zij hebben vlak voor de komst van de paus
een congres gehouden in Santiago, waar ze de
oprichting aankondigden van Ending Clerical
Abuse, een internationaal netwerk van slachtoffers
van pedofiele priesters. Het netwerk wil druk
uitoefenen op het Vaticaan voor een nultolerantie
wereldwijd. De organisaties onderstrepen dat
woorden zonder daden niet volstaan.
Peter Saunders, zelf een misbruikslachtoffer en
voormalig lid van de Pauselijke Commissie voor
de Bestrijding van Misbruik, reageerde gisteren
ontgoocheld omdat paus Franciscus tijdens
dit bezoek voorgaat in een eucharistieviering
in concelebratie met onder meer bisschop
Juan Barros, die verweten wordt dat hij niet of
nauwelijks is opgetreden tegen misbruik door
priesters van zijn bisdom.

Pauselijke Commissie

Pausen hebben in het verleden al eerder groepen
slachtoffers van seksueel misbruik ontmoet. Zo
had paus emeritus Benedictus XVI onder meer
al in de marge van de Wereldjongerendagen in
Sydney en in 2010 tijdens zijn bezoek aan Londen
en Birmingham dergelijke gesprekken. Hij ontving
ook verschillende keren groepen slachtoffers in het
Vaticaan.
Paus Franciscus ontmoette onder meer
slachtoffers op 10 september 2016 in Rome en op
27 september 2015 in Philadelphia, tijdens zijn
reis naar de VS. Hij heeft ook werk gemaakt van
de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van
Minderjarigen, die aanbevelingen doet om een
herhaling in de toekomst te vermijden.

Bron: Kerknet

Paus verdedigt rechten inheemse volkeren in
de Amazoneregio
Respect, erkenning en dialoog
In de Santa Maria Maggiorebasiliek,één van de
vier hoofdbasilieken (basilicae maiores) en één
van de zeven pelgrimskerken van Rome, werd
vrijdag een nieuwe binnenverlichting in gebruik
genomen. Daarmee wordt tot 80 procent aan
energiekosten bespaard. De inhuldiging gebeurde
in aanwezigheid van de voormalige Spaanse
koning Juan Carlos en zijn echtgenote Sofia.
Juan Carlos woonde de opening bij op uitnodiging
van de Spaanse producent van de ledlampen, die
de binnenverlichting als promotiestunt cadeau
heeft gedaan. De voormalige Spaanse koning
vertelde journalisten dat hij een echte Romein is,
omdat hij in 1938 tijdens de ballingschap van zijn
ouders in de Italiaanse hoofdstad werd geboren.
Hij werd gedoopt door kardinaal Eugenio Pacelli,
de toenmalige staatssecretaris van de Heilige
Stoel, die een jaar later als paus Pius XII werd
geïnstalleerd.
Vaticaanstad streeft ernaar de groenste
staat ter wereld te worden. Eerder werd ook
ledverlichting aangebracht in de Sixtijnse Kapel,
op het Sint-Pietersplein en aan de gevel van de
Sint-Pietersbasiliek. Dit jaar komt er ook nog
ledverlichting binnen in de Sint-Pietersbasiliek zelf.

Bron: Kerknet

Paus Franciscus is vandaag vrijdag in Peru
aangekomen voor het tweede deel van zijn reis. In
Puerto Maldonado, op 900 kilometer ten oosten
van de hoofdstad Lima, vroeg hij aan een 4.000tal afgevaardigden van inheemse volkeren van de
Amazoneregio om het geloof en de samenleving
met hun cultuur te verrijken. Hij riep ook op tot
respect, erkenning en dialoog met de autochtone
volkeren, de erkenning van hun rechten en
het herstel van hun cultuur, taal, tradities en
spiritualiteit.
De verdediging van de rechten van deze volkeren,
steldede paus, moet ook voor de Kerk in deze regio
een centrale opdracht zijn. Hij loofde de manier
waarop het leven en Moeder Aarde, die hen zo
dierbaar is, verdedigen. Daarna overhandigde
hij symbolisch een kopie van zijn encycliek
Laudato Si’, vertaald in de verschillende lokale
talen van de inheemse volkeren, en bestempelde
het Amazonegebied, dat wordt bedreigd door de
ontginning van aardolie, gas, timmerhout, goud en
verschillende vormen agro-industrie, als heilige
grond. Hij vroeg de politieke en maatschappelijke
verantwoordelijken om een dam op te werpen
tegen de massale emigratie van jongeren die uit
het gebied wegtrekken omdat het hen ter plaatse
aan alternatieven ontbreekt.

Boodschapper van vrede en hoop

Paus Franciscus bezoekt het land op een moment
dat de Peruaanse president Pablo Kuczynski ter
discussie staat wegens mogelijke corruptie en te
midden het debat over het al of niet gratie verlenen
aan de voormalige president Alberto Fujimori
om gezondheidsredenen. De huidige president
verklaarde tijdens de jaarwisseling dat hij niet
van plan was om zijn voorganger in de gevangenis
te laten sterven. President Kuczynski zei eerder
op de dag bij de verwelkoming van de paus te
hopen dat zijn komst kan helpen om de politieke
crisis en de verdeeldheid in het land het hoofd te
bieden. De president bestempelde de paus ook
als boodschapper van vrede en hoop. Franciscus
brengt vandaag ook nog een privébezoek aan een
groep confraters jezuïeten. Peru telt ca. 31 miljoen
inwoners. Daarvan is 76 procent katholiek. In 1985
en 1988 bracht pausJohannes Paulus II al eens een
bezoek aan het land, dat toen nog een bloedige
strijd leverde met de marxistische rebellen van
het Lichtende Pad. De Peruviaanse Kerk is ook
sterk beïnvloed door de bevrijdingstheologie. De
paus reist morgen zaterdag naar Trujillo voor een
openluchtmis op het strand en een Mariaverering.
Zondag draagt hij nog voor honderdduizenden
gelovigen een eucharistieviering op in een
luchtmachtbasis in Lima.

Bron: Kerknet
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Paus in Peru: bestrijd de ‘plaag’ van geweld
tegen vrouwen
Nieuwe wetgeving en “een cultuur die elke vorm
van geweld afwijst”. Op die manier moet de “plaag
van geweld tegen vrouwen” worden bestreden, zo
zei de paus op de voorlaatste dag van zijn bezoek
aan Peru.

Oecemenische start
Gebedsweek voor de
Eenheid

Mariaheiligdom

In de Peruaanse stad Trujillo vroeg de paus
aandacht voor het vele geweld tegen vrouwen dat
vaak “stil wordt gehouden achter zo vele muren”.
Franciscus wees naar de liefde die in Peru gevoeld
wordt voor de Maagd Maria en benadrukte dat
die liefde ertoe zou moeten leiden dat we liefde en
dankbaarheid voelen voor alle vrouwen.
Paus Franciscus sprak zijn woorden in Trujillo,
een stad in het noorden van Peru. Net buiten de
stad bevindt zich het heiligdom van de Onbevlekte
Maagd van de Poort van Otuzco, ook wel de Maagd
van de Poort (Virgin de la Puerta) genoemd. Het
Mariaheiligdom is gebouwd op de plaats waar ooit
een poort naar Otuzco stond.

Maria als medicijn

Na zijn korte preek tijdens de gebedsviering op
het centrale plein van Trujillo bad de paus bij het
beeld van de Virgin de la Puerta waarvoor in Peru
een bijzonder verering bestaat. Franciscus sprak
dan ook de hoop uit dat het Zuid-Amerikaanse
land, “dat zich vastklampt aan de Moeder van

Barmhartigheid en Hoop, zich kan wentelen in
Gods goedheid en tedere liefde en het overal kan
verspreiden”.
Want, voegde hij toe, “er is geen beter
medicijn, beste broeders en zusters, om de
vele verwondingen te genezen dan een hart
dat barmhartigheid heeft gekend, een hart dat
medelijden heeft met bedroefdheid en tegenslag”.
Naar Maria, zo zei Franciscus, mogen we kijken “als
we verward zijn, met problemen te maken hebben
of worstelen met zonde”. De paus benadrukte dat
de moeder van Jezus ons in al die gevallen “de weg
terug naar huis wijst. Zij brengt ons naar Jezus, die
de Weg van Barmhartigheid is”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Bisschoppen Venezuela hekelen ‘executie’
opstandelingen
‘Executies’

“Een buitengerechtelijke executie”, zo noemt
de Venezolaanse bisschoppenconferentie het
optreden van Venezolaanse veiligheidstroepen
tegen een groepje opstandelingen. Dat die zich
wilden overgeven werd genegeerd. Vorige week
maandag vonden negen mensen de dood tijdens
een vuurgevecht tussen veiligheidstroepen en een
groepje opstandelingen onder leiding van oudpolitieman Oscar Pérez.
Naar aanleiding van de operatie hebben de
Venezolaanse bisschoppen een verklaring
uitgegeven waarin zij deze “afschuwelijke slachting
veroordelen”. Volgens de verklaring gaat het om
“buitengerechtelijke executies en de dood van
burgers door acties uitgevoerd door het leger.”
“Deze daad confronteert ons met de degeneratie
en het gebrek aan respect voor waardigheid en
mensenrechten die iedere persoon heeft”, aldus de
bisschoppen. Die roepen de autoriteiten op de zaak
grondig te onderzoeken.

Overheid verantwoordelijk

Vooral het feit dat geen gehoor is gegeven aan
de wens van Pérez en zijn mede-opstandelingen
zich over te willen geven. In een dramatische
videoboodschap kort voor zijn dood liet de oudpolitieman weten dat zij niet wilden vechten uit
vrees voor het leven van aanwezige burgers in
het huis waarin zij zich bevonden toen het leger
hen omsingelde. Eerder had hij laten weten niet
op politiemensen te willen schieten “onder wie
misschien mensen die wij kennen.”
Pérez was vijftien jaar lang een gedreven
politieman die geleidelijk tot de ontdekking
kwam dat de overheid zelf betrokken is bij
criminele activiteiten. Toen zijn broer bij een

Plechtige start

De jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de
Christenen is donderdag plechtig gestart in het
hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken
(WCC) en de Lutherse Wereldfederatie (LWF).
Daarvoor was ook kardinaal Kurt Koch, de prefect
van de Pauselijke Raad voor de Eenheid onder de
Christenen, naar het Zwitserse Genève gereisd.
Hij werd geflankeerd door Olav Fykse Tveit, de
secretaris-generaal van de WCC, en Martin Junge,
secretaris-generaal van de LWF.

Kruis van Lund

In de gebedsdienst kreeg het kruis van kunstenaar
Christian Chavarria Ayala, dat speciaal voor
de startviering van 500 jaar Reformatie met
paus Franciscus in de Zweedse stad Lund werd
ontworpen, definitief een plaats in de kapel van het
oecumenische centrum in Géneve. De locatie werd
gekozen omdat de belangrijkste oecumenische
koepelorganisaties zoals de WCC en de LWF
daar hun hoofdzetel hebben. Op het kruis staat
een afbeelding van Christus die brood en wijn
deelt met alle volkeren ter wereld. De lutherse
voorganger Martin Junge zei te hopen dat dit
kruis van Lund een blijvend teken mag zijn van de
bereidheid van de christelijke Kerken om eindelijk
al hun onderlinge conflicten achter zich te laten en
samen op weg te gaan naar de toekomst.

Thema: ‘Recht door zee’

straatroof werd doodgestoken hield hij de
regering Maduro verantwoordelijk voor de welig
tierende criminaliteit in het land. Tijdens de
grote demonstraties tegen Maduro, vorig jaar
zomer, wierp hij vanuit een helikopter zogeheten
stungranaten op overheidsgebouwen en riep
hij op tot een volksopstand. Sindsdien was hij
voortvluchtig.

Voorbeeld

Vorige week maandag werd hij omsingeld en naar
de mening van de bisschoppen samen met een
aantal anderen afgeslacht. Bij de actie werden
door de overheid ook gewapende milities ingezet.
De bisschoppen drongen aan op het overdragen
van de stoffelijke overschotten aan de families en
daarmee crematie te voorkomen.
Volgens waarnemers is het zeer wel mogelijk
dat president Maduro, die vorig jaar zomer ten
koste van minstens honderd mensenlevens de
demonstraties de kop indrukte, een voorbeeld
willen stellen. Onder de Venezolaanse bevolking

De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen
wordt jaarlijks wereldwijd gevierd van 18 tot 25
januari. Zij werd in 1908 voor het eerst gehouden
om christenen van verschillende Kerken een week
lang samen te laten bidden voor de eenheid. De
teksten worden jaarlijks door een andere groep
in een ander land voorbereid. Dit keer werden de
teksten door een werkgroep van de Kerken van
de Caraïben uitgewerkt. Het thema van de week,
Recht door Zee, werd ontleend aan de doortocht
door de Rietzee uit het vijftiende hoofdstuk van
het boek Exodus.

Bron: Kerknet

Luistert u van ma. t/m vr. om 10.00u naar het
kerknieuws op Radio Immanuël 95.9 fm.
heeft de dramatische dood van Pérez tot
schuldgevoelens geleid. Dat het dramatische
filmpje van kort voor zijn dood nog steeds overal
te zien is kan volgens dezelfde waarnemers wel
eens heel anders uitpakken dan de regering heeft
beoogd.

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 27
zo 28

19.00u: Eucharistieviering
08.00u: Doopdienst
10.00u: Hoogmis
za 03 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 04 10.00u: Hoogmis
Mededelingen
• Geen Requiemmis deze maand.
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u: Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 27
wo 31
za 03

17.30u: H. Mis
17.30u: Marialof
17.30u: H. Mis
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

za 27
18.00u: H. Mis vooravond vierde zondag door het
jaar met kindernevendienst
zo 28 08.00u: H. Mis vierde zondag door het jaar met
kindernevendienst
ma 29 18.00u: H. Mis
wo 31 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
vr 02
18.00u: H. Mis Opdracht van de Heer (Maria
Lichtmis)
za 03 18.00u: H. Mis vooravond vijfde zondag door het
jaar
zo 04 08.00u: H. Mis vijfde zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
• Woensdag 31 januari is om 18.00 uur de maandelijkse
rouwdienst met gedachtenis van de overledenen van de
maand januari. Aan het einde van deze dienst worden de
kruisjes met de namen van onze dierbaren aangebracht in
het rouwhoekje van de kerk.
• Op zondag 11 februari 2018 vindt de jaarlijkse Werelddag
voor de Zieken plaats. Die dag zal er bij ons een algemene
ziekenzalving plaatsvinden. De gewone zondagsdienst vindt
daarom om 9.00 uur plaats, één uur later dan gewoonlijk.
Zo hopen wij de zieke en bejaarde medemensen een
centrale plaats te bieden in onze parochiegemeenschap.
Via Zieken- en Bejaardenzorg zullen er uitnodigingen
worden verstuurd. Maar ook degenen die niet lid zijn van
deze groepering, mogen zich welkom weten!
• Met het oog op Aswoensdag (14 februari) kunnen oude
palmtakken worden ingeleverd om tot as te worden
verbrand.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 28 08.00u: Woord - Comm. Dienst vierde zondag
door het jaar met kindernevendienst
zo 04 08.00u: H. Mis vijfde zondag door het jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 28 09.00u: H. Mis vierde zondag door het jaar met
kindernevendienst
zo 04 09.00u: Woord - Comm. Dienst vijfde zondag door
het jaar
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 28 10.00u: H. Mis
11.45u: English Mass
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.

MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 27
19.00u: H. Mis
zo 28 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 28 08.00u: Woco
ma 29 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 30
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 31 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 27
10.00u: Eucharistieviering Estherhof
zo 28 08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed |19.00u
Eucharistieviering
wo 31 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u Requiemmis
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr.
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry: -Persoonlijk Gebed en Coaching
voor broeders die daar behoefte aan hebben op elke 1e
vrijdagmiddag van de maand , alleen volgens afspraak bij
broeder Eddy op 881-5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
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
BARMHARTIGE SAMARITAAN
zo 28 08.00u: Eucharistieviering
ma 29 17.00u: Spreekuur
17.00u: PK EHC
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 31 17.00u: PK Vormsel
do 01 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 11.00 uur
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 28

07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
wo 31 08.00u: Schooldienst
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Spreekuur Pater Jan: Afstemmen met het secretariaat.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor
persoonlijk gebed.
• Kinderen van 8 t/m 14 jaar, die van zingen houden,
kunnen zich opgeven voor het kinderkoor bij zr. Angela of
zr. Jolanda.

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen,
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de
ouders met de pater.
De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage voor de Voorschool kan op het secretariaat van
de St. Clemensparochie, of door storting bij de DSBbank op
het nr:109.86.40 tnv RK Bisdom St. Clemensparochie OVV
Pin Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur
Eucharistieviering
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542; Br.
R. Auguste, t. 8735811. Secretariaat open: ma–wo–vr–za van
10.00-16.30u op secretariaat of thuis (afspraak vooraf)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke 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.
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.
Wordt Vervolgd op Pagina C4
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Bezinningsdag misdienaars Parochie Noord; een verslag!
Door zuster Maya Verdonck SDS
Hoge opkomst

Op zaterdag 20 januari mocht ik samen met
Stefaan de bezinningsdag voor de misdienaars
begeleiden. Ik had er vooraf eigenlijk geen idee
van hoeveel jongeren er zouden zijn. Ik was dan
ook blij verrast toen ik er een dertigtal telde. En
blijkbaar was dat dan nog maar de helft van de
groep! Dat is een aantal waarvan we in België
alleen maar van kunnen dromen. Tijdens het
wachten totdat iedereen er was, zongen we enkele
liederen. Daarna begonnen we met een kort
bezinningsmoment.

Kennismaking

vervolg van pagina C3

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 28 08.00u: Eucharistieviering 4e zondag door het jaar
(p. Jan)
ma 29 16.30u: Catechese (leidsters) EHC en Vormsel
di 30
17.00u: Catechese voor volwassenen
wo 31 16.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15u: Spreekuur p. Fransiskus (als er vooraf
afspraken zijn gemaakt)
do 01 10.00u: Spreekuur p. Fransiskus (als er vooraf
afspraken zijn gemaakt)
16.30u: Catechese EHC (pater)
19.15u: Kerkbestuur
vr 02
10.00u: Soos
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 27
18.30u: Eucharistieviering
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshart om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
za 27
19.00u: Eucharistieviering
di 30
18.30u: Gebedsdienst
wo 31 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 01 18.30u: Eucharistieviering
vr 02
16.30u: PK-EHC (leidster)
za 03 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 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 27
17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 28 08.00u: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 28 08.00u: Woco
di 30
19.00u: Rozenkransgebed
wo 31 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 27
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco Zondag
4 door het jaar B
zo 28 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco Zondag
4 door het jaar B
ma 29 17.00u: Volwassenencatechese
19.00u: H. Mis
di 30
16.00u: Senioren
16.30u: Parochiecatechese

wo 31 19.00u: H. Mis
do 01 Geen dienst
vr 02
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededeling:
• Zondag 28 te Groot Henar: 11.00u: H. Communie aan
huis voor een zieke | 17.00u: H. Mis
• Bedevaart naar Batavia: zaterdag 27 januari.
Vertrek: 06.30u. vanuit de parochiezaal.
Vervoer: Boot SRD 50,00 per persoon.
Vervoer: Bus SRD 50,00 per persoon
Voor eigen consumptie zorgen.
Contactpersonen: Zr Jolanda Ho-Asjoe: 0232318/ 8889014
Zr Angèle Lieveld: 0231185/ 8578300
• De pastoor is afwezig van 03 t/m 23 februari i.v.m.
vergadering diocesane priesters en aansluitende vakantie
op Trinidad.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 28

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco Zondag 4 door het jaar B
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 28 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis
Zondag 4 door het jaar B
ma 29 16.00u: P.K Jaar I
wo 30 16.30u:. P.K. Jaar II
do 01 16.30u: P.K. Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 28

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis Powakka St. Wilhelmus
		
17.00u: H. Mis Cassipora
2e zaterdag
17.00u: H. Mis Dre Pada
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg

Met een aantal spelletjes probeerde ik de jongeren
wat beter te leren kennen. Eerst gingen we
op een lijn staan van jong naar oud. De grote
verscheidenheid werd toen al duidelijk: de
jongste was 7 jaar en ik als oudste 38. Toen we
alfabetisch gingen staan volgens de voornaam
had ik onmiddellijk door dat ik de namen niet zou
kunnen onthouden. Er is toch een duidelijk verschil
tussen de Surinaamse en Belgische namen. Maar
die diversiteit maakt het direct ook veel boeiender
en leerrijker!

Interpretatie

Inhoudelijk werkten we rond het verhaal van de
verloren zoon en de barmhartige vader (Lc. 15).
We luisterden naar het verhaal en verdeelden ons
daarna in kleine groepjes om er creatief mee aan
de slag te gaan. Na een pauze met vruchtensap en
chips bracht elke groep haar werk naar voren.
Er was een groep die het verhaal bracht in lied- en
dichtvorm, een andere had het verhaal getekend
in vier scènes. De andere drie groepen speelden
het verhaal na, maar elke groep met haar eigen
accent. Het was verrassend om de verschillende
interpretaties te zien van de mooie parabel. Aan
het einde gaf Stefaan uitleg over het schilderij dat
Rembrandt maakte over het verhaal. Daarna sloten
we af met een kleine evaluatie, een gebedsmoment
en natuurlijk een groepsfoto. Het was voor mij een
leuke afsluiting van twee weken Suriname.
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.
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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