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De waarheid zal u vrijmaken

(Joh. 8,32)

Nepnieuws en journalistiek voor vrede
Door: Melvin Mackintosh en Mayra Karg
Thema
Op woensdag 24 januari jl. werd in Rome de
boodschap van de paus vrijgegeven voor de 52e
Werelddag van de Sociale Communicatiemiddelen.
In die boodschap, die vooralsnog alleen in het
Engels is vertaald, roept de Heilige Vader op voor
een ‘journalistiek voor vrede’ als antwoord op de
bedreigingen van nepnieuws.
Paus Franciscus veroordeelt misbruik van de
media voor beinvloeding van politieke keuzes en
bevordering van economische winst. Dit gebeurt
onder meer door het verspreiden van nepnieuws.
Nepnieuws draagt bij aan het in stand houden en
voeden van een sterke polarisatie van meningen.

De waarheid zal u vrijmaken
Nepnieuws laat paus Franciscus niet onberoerd. De
kerkvorst werkt daarom aan een document voor
de 52ste rooms-katholieke Wereld Communicatie
Dag, die in 2018 wordt gevierd op 13 mei. Zijn
boodschap heeft als titel ’De waarheid zal u
vrijmaken (Joh 8:32). Nepnieuws en journalistiek
voor vrede’. In een verklaring van het Vaticaan
staat dat het probleem belangrijk genoeg is voor de
paus, die vreedzame journalistiek wil bevorderen.
“Nepnieuws draagt bij aan het in stand houden en
voeden van een sterke polarisatie van meningen.”
Naasten en toch verdeeldheid
Paus Franciscus: “We leven tegenwoordig in een
wereld die steeds ‘kleiner’ wordt en waarin het
voor ons allemaal steeds makkelijker zou moeten
worden elkaars naasten te zijn. Ontwikkelingen
op het gebied van reizen en communicatie
brengen ons dichter bij elkaar en maken ons meer
verbonden. Ook de globalisatie maakt ons steeds
meer onderling afhankelijk. Toch blijft er binnen
onze menselijke familie verdeeldheid bestaan, die
soms behoorlijk diep is. Op wereldniveau zien we
een schandalig gat tussen de overvloed van de
rijken en de volslagen ellende van de armen.
Onze wereld lijdt aan vele vormen van uitsluiting,
marginalisatie en armoede, om maar te zwijgen
van conflicten die voortkomen uit een combinatie
van economische, politieke, ideologische en
-helaas- zelfs religieuze motieven.

Rol van de media
In een wereld als deze kunnen de media ons helpen
ons dichter bij elkaar te brengen en zo een gevoel
van eenheid te creëren in de menselijke familie.
Dit kan leiden tot solidariteit en welgemeende
pogingen om voor iedereen een waardiger leven
te verzekeren. Goede communicatie brengt ons
dichter bij elkaar: we leren elkaar beter kennen

en onze eenheid neemt toe.
De muren die ons verdelen
kunnen alleen worden
afgebroken als we bereid zijn
naar elkaar te luisteren en
van elkaar te leren.
We moeten onze verschillen
oplossen via dialoogvormen
die ons doen groeien in
begrip en wederzijds respect.
Een cultuur van ontmoeting
vereist dat we bereid zijn
te geven, maar ook om te
ontvangen. De media kunnen
ons hier heel goed in helpen,
vooral nu de menselijke
communicatienetwerken
ongekende sprongen
voorwaarts hebben
gemaakt. Het internet en
andere sociale media bieden
enorme mogelijkheden voor
ontmoeting en solidariteit.
Dit is goed, dit is een
geschenk van God.

Snelheid van informatie
Dat wil niet zeggen dat
bepaalde problemen niet
bestaan. De snelheid
waarmee informatie wordt
doorgegeven is groter dan
ons vermogen tot reflectie en
oordeel. Dit zorgt niet voor
meer evenwichtige en betere
vormen van zelfexpressie.
De verscheidene meningen
kunnen als nuttig beschouwd
worden. Echter kunnen
mensen zich ook achter
informatiebronnen verbergen
die alleen hun eigen wensen, ideeën of politieke en
economische belangen bevestigen.
Nadelen
De communicatiewereld kan ons helpen om onze
kennis te vergroten of de weg kwijt te raken.
Digitale verbondenheid kan als resultaat hebben
dat het ons afsluit van onze naasten, van degenen
die het dichtst bij ons staan. En degenen die geen
toegang tot sociale media hebben lopen het risico
uitgesloten te worden. Deze nadelen herinneren
ons er aan dat communicatie uiteindelijk een
menselijke prestatie is en geen technologische.
Stil zijn en luisteren
Wat helpt ons om -in de digitale omgeving- te

groeien in menselijkheid en wederzijds begrip?
We moeten bijvoorbeeld een bepaald bewustzijn
en rust herwinnen. Dit vraagt om tijd en het
vermogen om stil te zijn en te luisteren. We moeten
ook geduldig zijn als we anderen willen begrijpen.
Mensen uiten zich volledig als ze niet alleen
worden getolereerd, maar weten dat ze werkelijk
geaccepteerd worden.

Als we zeer aandachtig luisteren naar anderen, dan
zullen we leren met andere ogen naar de wereld
te kijken. We zullen de rijkdom van menselijke
ervaringen, van verschillende culturen en
tradities, gaan waarderen.
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van de Kanselarij
Gesprek met Minister Samsoedin
Op 08 januari jl. heeft de bisschop een gesprek
gehad met minister Samsoedin van het Ministerie
van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.
Het doel van dit gesprek was de grondrechtelijke
situatie van het terrein van meer dan 15 ha in het
district Coronie, dat in erfpacht toebehoort aan
het Bisdom Paramaribo. In januari 2016 is ten
onrechte door de toenmalige minister van RGB,
Relyveld, de opdracht gegeven om over te gaan
tot verkaveling van dit terrein en er zijn daarna
ook beschikking uitgegeven voor deze kavels.
Het Bisdom eist dat dit gerectificeerd wordt door
het ministerie. De beschikkingen zullen moeten
worden ingetrokken of de begunstigden zullen
door de Overheid gecompenseerd moeten worden
met een kavel elders in Coronie.
Tijdens dit gesprek kwam ook de situatie van het
eigendomsterrein van het Bisdom te Columbia
(Saramacca) ter sprake. De bewoners aldaar
hebben ooit eigendunkelijk een deel van het terrein
geoccupeerd, en het Bisdom is daarvoor door de
Overheid gecompenseerd geworden. De bewoners
zijn echter nadien verder gegaan met occupatie
van het terrein van het Bisdom en van de Overheid
wordt nu gevraagd om in te grijpen. Het zal heel
moeilijk zijn om voortgaande occupatie te stuiten
en derhalve heeft het Bisdom voorgesteld dat de
Overheid de rest van het terrein koopt van het
Bisdom en inzet als locatie voor volkshuisvesting.
De Overheid beschikt echter niet over de middelen
om over te gaan tot koop en stelt voor tot ruil. De
onderhandelingen met het ministerie duren voort.
Medische Zending
Op 12 januari 2018 heeft de bisschop een
gesprek gehad met de directie van de
Medische Zending, welke ontstaan is uit drie
kerkelijke zendingsorganisaties, namelijk de
Stichting Medische Zending der Evangelische
Broedergemeente Suriname (Medizebs), de Pater
Ahlbrinck Stichting (PAS) en de Stichting Medische
Zending voor Suriname (MZS). De Medische
Zending was tot voor kort de enige organisatie
die basisgezondheidszorg bood in het binnenland
van Suriname. Vanwege recente ontwikkelingen
in de gezondheidszorg, teweeggebracht door
het ministerie van Volksgezondheid, ervaart de
Medische Zending thans obstakels in de uitvoering
van haar werkzaamheden. De indruk ontstaat dat
er vanuit de Overheid een beleid wordt gevoerd
om de Medische Zending ‘weg te werken’ uit de
gezondheidszorg. Hierover heeft de bisschop,
samen met een delegatie van de Medische Zending
een gesprek gehad met de voorzitter van De
Nationale Assemblee, mw Jennifer Simons, om
haar deze situatie voor te leggen. Met haar zijn
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afspraken gemaakt voor onderzoek hiernaar en
maatregelen om te komen tot een oplossing.

REPAM-conferentie tePeru
Van 16 t/m 21 januari jl. was mgr. Karel Choennie
in Peru voor een REPAM-conferentie, in de stad
Puerto Maldonado. Gedurende zes dagen hebben
de bisschoppen hard gewerkt en plannen gemaakt
voor de Synode van de Amazone, die volgend jaar
wordt gehouden te Rome.

Afscheid van zr Egno
Van 14 januari t/m 10 februari zijn de waren
zuster Margriet der Vliet en mw Agnes samen zr
Egno op bezoek bij ons Bisdom. Op 21 januari jl. is
er een speciale hoogmis ter afscheid van de Zusters
van Roosendaal en zuster Egno in de Kathedrale
Basiliek gevierd. Zr Egno heeft meer dan 35
jaren lang gewerkt in ons Bisdom. Ze was vooral
bezig met evangelisatie in de dorpen van het
binnenland. Tijdens het bezoek heeft de bisschop
ook een gesprek gehad met de overste over de
formele beëindiging van de werkrelatie tussen het
Bisdom Paramaribo en de Zusters Franciscanessen
Penitenten Recollectinen van deOnbevlekte
Ontvangenis van Maria te Roosendaal. Overwogen
wordt om het klooster aan de Calcuttastraat,
dat nog in eigendomsbezit is van de Zusters van
Roosendaal, te verkopen aan de Zusters Fransiskus
Charitas uit Indonesië. Zr Margriet heeft toegezegd
dat haar congregatie de vorming van jongeren
zoveel als mogelijk zal blijven ondersteunen.
Eerstesteenlegging nieuwe Thaddeuskerk
De dag van 25 januari was een feestelijke
dag voor de kerkgemeenschap te Groningen.
In een goede sfeer hebben de parochianen
van de St.-Thaddeusparochie, tezamen met
mgr Karel Choennie en mgr Wim de Bekker,
vertegenwoordigers van BOB en van andere
parochies de eerste steenlegging verricht voor het
bouwen van de nieuwe kerk. Een behoorlijk deel
van de benodigde financiën is binnen gehaald met
ondersteuning van buitenlandse fondsen. Nu moet
de lokale gemeenschap aan de slag en middels
de aankomende vastenactie zal eenieder in de
gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren
aan de bouw van deze kerk.
Afwezig
De komende weken zijn afwezig de eerwaarde
heren Kross, Wong Loi Sing, Vigelandzoon en
Ugwu. Pater Kross zal op Curacao samen met mw
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geloof & leven
Parallel Zalige Petrus Donders en de H. Paulus
Aangeboden door Stgichting Devotie Petrus Donders
Passende overdenking
In zijn preek in het Petrus Donderslof van
donderdag 25 januari jl. heeft pater Esteban
Kross een treffende parallel getrokken tussen
de grote apostel Paulus - zijn leven, werken, zijn
gedrevenheid (ná zijn spectaculaire bekering)- en
onze Zalige Petrus Donders.
Petrus Donders heeft bijkans 30 jaren aaneen
de ernstig zieke melaatse medemens op Batavia
liefdevol verzorgd, met grote menslievendheid
en toewijding. Hiernaast maakte Petrus Donders
nog tijd vrij om aan deze verschoppelingen de
Blijde Boodschap (van Jezus Christus) te brengen.
Ongetwijfeld is Petrus Donders voor hen een grote
steun en toeverlaat geweest.
”Zowel de H. Paulus als de Zalige Petrus Donders
hebben dit alles kunnen doen uit de innige liefde
die zij hebben gehad voor Christus,” concludeert
pater Esteban Kross zijn passende overdenking op
deze lofavond. De Stichting Devotie Petrus Donders
houdt elke laatste donderdag van de maand Petrus
Donderslof met gebed en zang in de de Kathedrale
Basiliek om19:00 uur.
Petrus Donderslof
Na het openingslied werd de rozenkrans gebeden,
aangevuld met overwegingen die betrekking
hebben op het leven en de werken van Zalige
Petrus Donders onder de melaatsen. De preek
van pater Kross werd gevolgd door gebeden en
intenties op voorspraak van Zalige Petrus Donders,
waarna het Allerheiligste, de Heilige Communie,

In dankbaarheid omzien

Zuster Margriet van der Vliet, algemeen overste
Zusters van Roosendaal bij het officiële afscheid
op 21 januari 2018.
Monseigneur de Bekker (vervanger van Mgr.
Choennie), vicaris-generaal Kross, pater Toon,
familie Monk, collega Agnes Roks en u allen hier
aanwezig.

Dank dat wij vandaag in uw midden mogen zijn in
dit geliefde land Suriname. Wij zijn terug gekomen
om afscheid te vieren, een afscheid dat tweeledig
is. Helaas moet onze laatste zuster in Suriname,
zuster Egno Monk, eerder dan verwacht, afscheid
nemen vanwege haar gezondheidssituatie die er
niet rooskleurig uitziet. Zij heeft dan ook besloten
om definitief in Nederland te blijven, een besluit
dat haar zwaar valt maar daarover zal zij later zelf
iets meer vertellen.
Met het afscheid van zuster Egno komt er ook
een einde aan de 161-jarige presentie van onze
congregatie, de zusters Franciscanessen van
Mariadal te Roosendaal, in Suriname. Ons missieavontuur begon op 19 november 1856.

Het was de Apostolisch Visitator Mgr. Grooff die op
doorreis van Oost-Indië naar Suriname Roosendaal
aandeed en een bezoek bracht aan onze stichteres
Mère Marie Joseph Raaijmakers. Hij zal gedacht
hebben: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
want hij wilde zusters krijgen voor opvoeding en
onderwijs van kinderen.
Zijn wens zag hij echter zelf nog niet gerealiseerd,
dat gebeurde pas onder zijn opvolger Mgr.

in een monstrans op het altaar werd geplaatst,
aanbeden en bewierookt.
De beroemde hymnen ‘Adoro te devote’ en ‘Tantum
Ergo’, toegeschreven aan de heilige Thomas van
Aquino, werden gezongen, alsook het ‘Ave verum
corpus’. Ook werd gebeden uit het blauwe boekje
‘Bidden met Petrus Donders’.

tabernakel. Ter afsluiting van het lof ging de
dienstleider staan bij de graftombe van Zalige
Petrus Donders met de reliekhouder (met daarin
de relikwie van Zalige Petrus Donders) en konden
de aanwezigen naar voren komen om met een kus
eerbied te tonen.
Stichting Devotie Petrus Donders beveelt
participatie aan dit lof ten zeerste aan voor
aanbidders van en overige belangstellenden voor
Petrus Donders. De volgende lofviering is op
donderdag 1 maart 2018 in de Kathedrale Basiliek
om19:00 uur.

Schepers. Bij één van zijn bezoeken aan een
pensionaat in Nederland schijnt Mgr. Schepers
gezegd te hebben: “Als ik zo gelukkig mocht zijn
iets dergelijks in mijn missie in Suriname te
bezitten, zou ik heel mijn leven op water en brood
willen vasten”.

heel bescheiden mate - geopend, de eerste van een
lange reeks scholen en/of internaten voor meisjes
in achtereenvolgens Paramaribo, Nickerie, Coronie,
Tamarin, Waldeck, Albina.

Aanbidding
Na de zegen met het Allerheiligste werd het
Aanroepingengebed gebeden, waarna het
Allerheiligste werd teruggeplaatst in het

Met een enorm geloof in de Goddelijke
Voorzienigheid overwoog onze stichteres de vraag
van Mgr. Schepers en na de nodige hindernissen
genomen te hebben vertrokken de eerste zusters
op 2 oktober 1856 vanuit Den Helder met het
zeilschip “De Snelheid” naar Paramaribo waar zij
op 19 november, dus weken later aanmeerden.
Wat een verschil tussen toen en nu, het is vandaag
de dag nauwelijks meer voor te stellen: zij gingen,
vijf blanke vrouwen, in lange zwarte kledij,
zonder communicatiemiddelen, geen telefoon,
geen computer, geen krant en noem maar op die
medezusters, familie, land voorgoed verlieten om
Gods roepstem te volgen “ga en volbreng wat je
wordt opgedragen”.

Met evangelische blijmoedigheid hebben sindsdien
ongeveer 220 medezusters hun leven in dienst
gesteld van een ontelbaar aantal Surinaamse
kinderen en jong volwassenen. Hun namen blijven
voorgoed zichtbaar op de plateaus hier vooraan in
de kathedraal. Een prachtig aandenken waarvoor
onze hartelijke dank aan het bisdom! Zuster Egno
is de hekkensluiter!
Wie jonge kinderen opvoedt en onderricht bouwt
aan hun persoonlijke toekomst maar tegelijkertijd
ook aan de toekomst van de kerk en Surinaamse
samenleving. Het is ongelooflijk maar reeds één
dag na aankomst werd de eerste school – zij het in

In 1925 kwamen zusters van Oudenbosch de
gelederen versterken omdat het werkterrein zich
steeds meer uitbreidde. Vanaf 1892 waren het de
Fraters van Tilburg die het onderwijs voor jongens
ter hand namen.
Ter liefde Gods hebben onze medezusters met
gezamenlijke inspanning veel tot stand mogen
brengen maar dat heeft alleen maar kunnen
gebeuren doordat de Surinaamse bevolking, u dus,
die Nederlandse religieuzen hebt geaccepteerd en
gerespecteerd. Wij mogen dankbaar omzien naar
wat onze voorgangsters mochten realiseren.
Wij realiseren ons als congregatie ook terdege
dat, naast enthousiasme en bezieling, missiewerk
mensenwerk is geweest. Dat ons vergeven mag
worden waarin wij mogelijk zijn tekort geschoten.
Ons past grote dankbaarheid jegens de
opeenvolgende bisschoppen van Suriname,
priesters, onderwijscollega’s, medebroeders en
medezusters van andere in Suriname werkzame
congregaties, jegens u allen, voor de gelegenheid
die ons geschonken werd om gedurende zovele
jaren Gods boodschap van liefde en vrede hier
gestalte te mogen geven.

Wij leggen al het goede dankbaar terug in Gods
hand met de bede dat Hij ons allen mag zegenen
en behoeden, naar ons mag blijven omzien en ons
allen vrede mag geven, nu en in de toekomst. Het
moge u allen goed gaan.
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‘Oh, Batavia, wat bent u mooi geworden!’
Aangeboden door Stichting. Devotie Petrus Donders
Pelgrims uit Nickerie
Dit is een van de vele reacties die wij hoorden toen
bootsman oom Jan zijn bedevaartsboot langzaam
langszij de steiger van Batavia aanmeerde op
zaterdag 27 januari jl.. In de boot een groep
pelgrims uit het westelijke district Nickerie,
een twintigtal parochianen van de St. Jozefkerk
(Nieuw-Nickerie), de Heilige Geest (Waldeck) en
van de Heilige Don Boscokerk in Wageningen.
Onder hen ook pater Rudi Wong Loi Sing, pastoor
van het pastorale gebied Nickerie.
Enkele personen hebben deze bedevaart tien
jaren geleden al meegemaakt tijdens de viering
en herdenking van de 200e geboortedag van
Zalige Petrus Donders. De reactie was dan ook
niet verwonderlijk. Het was een terugzien en een
vergelijking tussen 2018 en toen.
Een paar hadden de bedevaart ervaren toen het
vervoer te water vanuit de steiger te Boskamp
naar Batavia nog op een stalen ponton geschiedde,
met muzikale begeleiding van de Militaire Kapel,
waarbij je jouw eigen zitstoel moest meenemen op
de ponton.

Kruisweg en eucharistieviering
De pelgrims uit Nickerie kregen gezelschap
van een achttal pelgrims uit Parochie Noord in
Paramaribo en pater Martin Noordermeer. Samen
hebben zij een mooie, devotievolle kruisweg en
goede eucharistieviering mogen beleven. Het was
prachtig weer, en gedurende de stille momenten bij
de gebeurtenissen kon men genieten van een koele
bries en het prachtige gefluit van vogels (parkieten
en papegaaien) die overal op de locatie waren, tot
hoog in de bomen.
Pater Noordermeer vertelde de pelgrims over de
ervaring van een groep pelgrims op 14 januari
2018. Een sibibusi raasde en tierde tientallen
minuten op die middag en verhinderde dat de
pelgrims voortijdig de bedevaartsplek verlieten.
Plotseling, vlak voor 3 uur ’s middags, hield die
sibibusi op. Het was ook precies op dat tijdstip
en op die plek dat 131 jaar geleden Zalige Petrus
Donders overleed. Het gebeuren maakte diepe
indruk en zal de mensen die dat hebben ervaren
lang bijblijven.
De groep pelgrims uit Nickerie en Paramaribo
stapte rond 4 uur in de middag veilig uit de boot
bij de aanmeersteiger te Boskamp. Ze wensten
elkaar een veilige voortzetting van de terugreis
in verschillende richtingen toe. De pelgrims uit
Nickerie hadden toen nog een busrit van circa drie
uren voor zich en die uit Paramaribo arriveerden
na anderhalf uur in de stad.
Vervolg van pagina 1:

De waarheid zal u vrijmaken
Ook de belangrijke waarden van het christendom
zullen we beter gaan waarderen: de visie op
de medemens, de aard van het huwelijk en het
gezin, het juiste onderscheid tussen de religieuze
en politieke invloedssferen, de principes van
solidariteit en subsidiariteit en vele andere.

Vorm van nabijheid
Wat betekent het voor ons, als leerlingen van de
Heer, om anderen te ontmoeten in het licht van het
Evangelie? Hoe kunnen we, ondanks onze eigen
beperkingen en zondigheid, de ander werkelijk
nabij komen? Deze vragen zijn samengevat in wat
een wetgeleerde -een communicator- eens aan

Andere reacties
“Het was een goede bedevaart. Het heeft mij goed
gedaan.”
“Ik ben tevreden en ik kijk uit naar de nieuwe
kruiswegboekjes.”
“Deze reis was erg boeiend. Ik stelde het altijd
uit, maar ik ben erg blij dat het eindelijk zo ver is
gekomen. Ik weet nu meer over Peerke Donders en
hoe hij zichzelf heeft gegeven voor de zieke mens.”
“Ik ben blij dat ik geweest ben. De woorden hebben
mij diep geraakt. Het was een rijke ervaring.”
“Deze reis heeft nog eens bijgedragen aan het
dienen van de Heer boven alles, boven mijn naaste
en mijzelf. Door de hulpbehoevenden Christus
in onszelf herkennen, vind ik heel belangrijk. De
uitleg was helder en bemoedigend.”

“Na jaren heb ik Batavia weer mogen meemaken.
Ik was 9 jaar toen ik hier kwam met mijn moeder.
Ik heb nog een aardewerk als aandenken. De
kruistocht en dienst waren geweldig. De plaats
is heel ontspannend en rustig. God zegene deze
plaats en eenieder die het bezoekt en heeft
bezocht.”
“Ik ben er voor het eerst geweest. Het is goed
georganiseerd. Ik ben zeer tevreden. De kruistocht
en de dienst waren prima. Ik kijk uit naar de
volgende bedevaart. Gods zegen!”
“Een hele positieve verandering in vergelijking met
mijn laatste bezoek. Wat een geweldige kruistocht
en hele opgewekte liedjes. Ik kom zeker vaker en
neem vrienden mee.”

Jezus vroeg: “Maar wie is mijn naaste?” (Lc. 10, 29).
Deze vraag kan ons helpen om communicatie te
zien als een vorm van “nabijheid”.

anderen de schoonheid van God delen.”

Jezus verschuift ons begrip: het gaat niet alleen
om het zien van de ander als iemand zoals ik, maar
om het vermogen mijzelf als de ander te maken.
Communicatie dient ons te laten begrijpen dat we
allemaal menselijke wezens zijn, kinderen van God.
Ik beschouw deze kracht van de communicatie
graag als “nabijheid”.
Uitdaging
De revolutie die plaatsvindt in de
communicatiemedia en de informatietechnologie
vertegenwoordigt een grote en spannende
uitdaging: mogen we die uitdaging aangaan met
nieuwe energie en verbeeldingskracht, en met

De Werelddag van de Sociale
Communicatiemiddelen wordt sinds 1967
gehouden. Het werd besloten op het Tweede
Vaticaans Concilie ( ‘Inter Mirifica’, 1963)
en moet bewustwording bevorderen over
de relatie tussen de katholieke kerk en de
moderne media. De viering van de Werelddag
voor Sociale Communicatiemiddelen is op de
zondag vóór Pinksteren, dit jaar op 13 mei
2018. De boodschap van paus Franciscus wordt
traditiegetrouw vrijgegeven op 24 januari,
de feestdag van Sint Franciscus van Sales,
patroonheilige van (katholieke) journalisten.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vijfde zondag door het jaar (B)
Eerste lezing: Job 7,1-4.6-7
Job sprak: “Moet de mens niet zwoegen op aarde,
dagen maken van een dagloner? Hij snakt naar
schaduw, ziet verlangend uit naar betaling. Zo ken
ik vruchteloze maanden en nachten van getob. ’s
Avonds denk ik: Wanneer wordt het morgen? en
’s morgens: Wanneer wordt het avond? En zolang
het licht is, ben ik ziek van onrust. Mijn dagen
verschieten sneller dan een weversspoel; ze lopen
af; de draad is ten einde. Bedenk dat mijn leven een
ademtocht is, dat mijn ogen het geluk niet meer
zullen zien.”
Tweede lezing: 1 Korintiërs 9,16-19.22-23
Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik
is voor mij geen reden om te roemen, ik kan

niet anders. Wee mij, als ik het evangelie niet
verkondig! Deed ik het uit eigen beweging, dan
had ik recht op loon; maar zo is het niet: het is
een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan
mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos
verkondig en geen gebruik maak van het recht aan
de prediking verbonden. Van allen onafhankelijk,
heb ik mij de slaaf van allen gemaakt om er zoveel
mogelijk voor Christus te winnen. Met de zwakken
ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs enkelen
te redden. En ik doe alles voor het evangelie om er
ook zelf deel aan te krijgen.
Evangelielezing: Marcus 1,29-39
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, ging
Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van
Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon

Gedachten bij de schriftlezingen

Jobs vrienden hebben zeven dagen bij
hem gezeten en gezwegen, want ze
zagen hoe hij leed (Job 2,13). Als Job
ten slotte zijn lot beklaagt, spreken ze
toch. Maar volgens Job hebben ze geen
antwoord. Is er een antwoord op het
lijden?

Leegte en ellende
In het Eerste Testament vraagt Job zijn
vrienden om hem met rust te laten, om
zijn ongeluk en ziekte niet te verklaren
door te zeggen dat hij waarschijnlijk
minder rechtvaardig was dan ze
dachten (6,14 - 7,21). Hij spreekt over
de sterfelijkheid van mensen. In 7,1-2
gaat het over de afhankelijkheid van
mensen: als een dagloner wacht een
mens op zijn of haar loon. Maar dat
loon is er niet: maanden van leegte,
zonder waarde, nachtenlang ellende.
Het maakt niet uit of hij opstaat of ’s
nachts wakker ligt (7,3-4). Zijn lichaam gaat kapot
en zijn dagen zijn zo voorbij (7,5-7). Dood is voor
Job niet iets waarvan hij gered kan worden. Liever
ziet hij dat zijn lijden snel voorbij is.

lag met koorts in bed; zij spraken Hem aanstonds
over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand
en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts
en bediende hen. In de avond, na zonsondergang
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij
Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit. Diep in de nacht
stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar
een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon
en diens metgezellen zochten Hem. Toen ze Hem
gevonden hadden, zeiden ze: “Iedereen zoekt U.” Hij
antwoordde: ”Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar
kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea, predikte en dreef boze
geesten uit.

Naderen en genezen
In het evangelie naar Marcus is ook iemand ziek.
De tekst kan gesplitst worden in twee gedeelten:
1,29-34 en 1,35-39. In het eerste gedeelte
verplaatst het verhaal zich van de synagoge naar
het huis waar ’s avonds de hele stad bijeenkomt.
Vanaf 1,35 gaat Jezus zijn eigen weg om elders
te verkondigen. Het verhaal speelt zich af tijdens
de sabbat. In het huis van Petrus en Andreas
heerst ziekte en ze spreken meteen over hun
schoonmoeder. Hoort bij die ‘ze’ ook de echtgenote
van Petrus die later met hem meegaat (1 Korintiërs
9,5)? Jezus gaat naar de schoonmoeder toe en
geneest haar ‘Ze begon voor hen te zorgen’
(Marcus 1,31). ‘Zorgen’, in het Grieks diakonein,
kan vertaald worden als bedienen (praktisch), een
dienst bewijzen en dienen (ondergeschikt), zoals je
iemand dient of aan iemand dienstbaar moet zijn
die hoger is geplaatst. In Matteüs 8,15 dient Petrus’
schoonmoeder Hem. In het Marcusevangelie
dienen behalve de schoonmoeder de engelen
(1,13), de Mensenzoon (10,45) en enkele vrouwen
(15,41). Bij alle evangelisten wordt diakonein ook
in verband gebracht met Jezus zelf, als degene die
gediend of bediend wordt en als degene die dient.
Sabbat eindigt als er drie sterren aan de hemel
staan. Met een dubbele tijdsaanduiding (’s avonds

laat, toen de zon al was ondergegaan 1,32) lijkt
Marcus erop te wijzen dat de mensen geen tijd
verloren laten gaan. De sabbat is nauwelijks voorbij
of de hele stad brengt zieken en bezetenen naar
Jezus toe en verzamelt zich (episynago) bij de deur
(1,33). Jezus is de leraar en de genezer, degene die
de verwachting van de sabbat vervult en velen
geneest.

Vertrekken en verkondigen
Ook 1,35 begint met een vrij ingewikkelde
tijdsaanduiding: ‘vroeg in de ochtend, toen het
nog helemaal donker was.’ Jezus verlaat de stad.
Opstaan, naar buiten gaan, weggaan en bidden
– Marcus gebruikt hier veel woorden. Wil hij
daarmee het vertrek van Jezus benadrukken? In de
eenvoudigere paralleltekst bij Lucas (4,42-43) geeft
Jezus een uitleg en verontschuldiging voor zijn
vertrek. Hier lijkt de mededeling van de leerlingen
‘Iedereen is naar U op zoek’ (Marcus 1,37) een
aanleiding voor Jezus’ besluit eerder te vertrekken.
Hij beantwoordt hun opmerking precies met dat
voornemen om weg te gaan: ‘Laten we ergens
anders heen gaan’ (1,38) In het evangelie naar
Marcus is genezing niet Jezus’ einddoel. Hij
vertrekt naar de omringende plaatsen om ook daar
het goede nieuws te brengen.
Geen beloning
Jezus is dichtbij mensen en geneest, maar daarna
gaat Hij weg. Job lijdt, hoewel hij rechtvaardig is
en God grijpt (nog) niet in. De machten, de mensen,

van wie we heil verwachten, laten
ons in de steek, kunnen niet bij ons
blijven. Is dat een straf, de loop van
de geschiedenis, een manier om ons
klein en afhankelijk te houden, te laten
dienen? Jezus verkondigt de komst van
het koninkrijk van God
en daarmee de tijd van omkeer
(Marcus 1,15). Deze oproep tot
omkeer lijkt op wat de vrienden van
Job zeggen: belijd je zonden, want
dan zal God je vergeven en je lijden
doen ophouden. Maar Jezus handelt
omgekeerd. Hij geneest en daarom
volgen de mensen Hem. Jezus ís de
komst van het koninkrijk, Hij brengt
genezing en geeft mensen terug aan
elkaar, zodat ze doen wat Hij doet:
voor elkaar zorgen. Hij brengt niet de
straf, maar het heil van God in huis, in
de stad, in alle synagogen in Galilea.
Hij bidt en Hij vertrekt. Hij blijft niet
om goed gedrag te belonen of om zelf beloond te
worden. Geluk is geen beloning, lijden is geen straf.
Dat is wat Job volhoudt tegenover zijn vrienden.
Hij hoeft zich niet schuldig te voelen over wat hij
niet heeft gedaan. In het boek Job wordt hij een
rechtvaardige genoemd, en dat is precies wat een
rechtvaardige doet: hij leeft naar de wet van God
ongeacht wat haar of hem overkomt. Op het lijden
heeft hij geen antwoord, maar hij hoeft er ook geen
antwoord op te hebben.
Deel krijgen aan het evangelie
De wet is bij Paulus een belangrijk thema. Hij voelt
zich vrij van de wet, niet omdat hij het oneens is
met de wet (er is geen wet die iets heeft tegen de
vruchten van de geest Galaten 5,23), maar omdat
hij leeft ‘onderworpen aan de wet van Christus’
(1 Korintiërs 9,21). De wet geeft hem geen recht
op een beloning voor een goed leven en dient niet
als een rechtvaardiging van hemzelf waarop hij
kan roemen. Het loon voor zijn verkondiging, voor
zijn moeite, zijn lijden, zijn slaaf-zijn is het mede
van het goede nieuws (9,23). Dat goede nieuws
is voor hem tastbaar in Jezus. Het goede nieuws
begint met een geschenk, het geschenk van Gods
bevrijdende liefde. Daar wil Paulus deel aan
hebben, aan die wet onderworpen zijn, daarom
wil hij mensen redden: hen overtuigen dat het niet
gaat om het loon voor goed gedrag, maar om het
ontvangen van Gods bevrijdende liefde ondanks
het lijden.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 5 februari
Dagtekst
Mt 5,14: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad
kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg
ligt.

Overweging: Verlicht de weg
De waarheid over deze aarde is dat het een
oneindig goede, mooie en voedende plek is om te
zijn. Het enige kwaad komt voort uit gebrek aan
inzicht in deze waarheid. Kwaad (of onwetendheid)
is als een schaduw. Het is gewoon gebrek aan licht
zonder echte inhoud. Je kunt een schaduw niet
laten verdwijnen door een of andere vorm van
emotionele of fysieke weerstand. Om een schaduw
te laten verdwijnen moet je er licht op laten
schijnen. Door in contact te staan met het licht in
je, kun je de schaduw of duisternis zonder strijd
wegjagen.
Gebed
God, Schepper, U die deze aarde gevormd hebt met
alles wat leeft, open mij voor uw Woord. Geef al
uw schepselen wat zij nodig hebben: voedsel en
veiligheid, zorg en liefde, voor Jezus Christus, uw
Zoon. Amen.
Dinsdag 6 februari

Dagtekst
Apk 3,17: U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij
verrijkt en heb nergens gebrek aan, maar u
beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent,
erbarmelijk, arm, blind en naakt.

Overweging: Geen klaagmuur
Ik geef toe dat er heel wat dingen zijn, waarover
men kan klagen. Maar ik stel je de vraag: heeft dat
klagen ooit iemand uit de nood geholpen?
Klagen verlamt iedere activiteit en iedere
vooruitgang. De dagen die je vult met klagen,
zijn je slechtste dagen. Er wordt niets gedaan, je
krijgt lood in de benen en je vergalt je leven van je
huisgenoten, vrienden en kennissen.
Zeker, iedere mens heeft zijn zorgen en zijn leed,
maar zaag er toch niemand de oren mee af. Je
medemens is geen klaagmuur! Waarom toch altijd
dat geklaag over de slechte tijd, de slechte mensen,
de overheid en over echte en ingebeelde ziekten.
Er zijn nog zoveel mooie en goede dingen waarvoor
we dankbaar moeten zijn en waarover we ons
samen moeten verheugen.
Gebed
God van levenden en doden, uw omgang met mij
en mijn medemens is een groot geheim. Open mijn
verdoofde oren om toegewijd naar U te luisteren
en leer mij inzien hoe uw liefde alles regeert in
de genezende kracht van Jezus, uw Zoon en mijn
broeder. Amen.
Woensdag 7 februari

Dagtekst
Js 42,3: Het geknakte riet zal hij niet breken en de
kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij
zal recht brengen.

Overweging: Ons handvest: de Bergrede
Het evangeliseren van onze levenswijze
veronderstelt dat we opnieuw gaan nadenken
over de ‘nieuwe rechtvaardigheid’ die Christus
ons verkondigt. We vinden die terug in de
Bergrede, die we het handvest van het christelijke

leven kunnen noemen, in de parabels over
barmhartigheid en die over waakzaamheid,
en tenslotte in de verhalen over het leven van
de eerste kerk. Deze bijbelbladzijden vormden
de grondslag van het evangelische leven en
blijven relevant, ook voor de huidige situatie van
secularisatie en wereldgerichtheid. Zij moeten
de eerste plaats krijgen in de prediking en in de
catechese, in bijbelgroepen en in persoonlijke
studie of meditatie. Want ze bieden een antwoord
op het verlangen naar een levensmodel vol
van vrede en vreugde. Een levensmodel dat, in
tegenstelling tot het algemene klimaat, getuigt van
hoop en vertrouwen, van toewijding, solidariteit en
eenvoud. Het is nodig dat wij in dat perspectief ons
leven herzien. De geloofwaardigheid van de kerk
hangt ervan af!
Gebed
God van leven, als uw mens hebt U mij geschapen:
tot een leven van geluk en vrede, maar tegelijk
broos en breekbaar, mens van vlees en bloed.
Bewaar in mij de hoop op onvergankelijkheid en
breng mij eenmaal terug bij mijn oorsprong, bij U
die mij leven bent en mijn toekomst, vandaag en tot
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Donderdag 8 februari

Dagtekst
Pred 3,14: Ik kwam tot het inzicht dat alles wat
God doet voor altijd blijft: er valt niets aan toe
te voegen en niets gaat eraf. God maakt dat de
mensen ontzag voor Hem hebben.

Overweging: Ga kijken in je eigen hart
Ben je ooit in je eigen binnenste geweest? Ben je
ooit gaan kijken in je eigen hart? Als je alleen maar
aan de buitenkant leeft en alleen maar interesse
hebt voor de façade, de make-up en de goede naam,
dan hangt je geluk aan de slinger van uiterlijke
wisselvalligheden, dan ben je vandaag gelukkig
en morgen ongelukkig, vandaag goedgezind en
morgen moedeloos en neerslachtig.
Ga vandaag eens binnen bij jezelf en doe iets aan je
‘interieur’, aan het ‘interieur’ van je hart. Je werkt
uren aan het poetsen van je auto. Je hebt alle tijd
voor kiezen van je kleding. Je zit geduldig onder
een haardroger voor een prachtig kapsel.
Waarom besteed je zo weinig tijd aan de
‘verzorging’ van je hart? Je weet toch dat de
gevoelens die daar geboren worden, je hele
leven bepalen. Is je hart vol verwarring, donker
en onvoldaan, dan groeien er gevoelens van
ontgoocheling, verbittering, jaloezie en wanhoop.
Ga binnen in je eigen hart, doe dat in een uur van
stilte, van gebed en meditatie. Je zult verbaasd zijn
over het effect.
Gebed
God, U die het goede wil voor mensen, U heeft mij
de vrijheid gegeven om mijn keuzes in het leven te
maken. U wijst mij de weg die naar het leven leidt
in het woord van Jezus. Open mijn hart voor Hem,
uw Woord voor mij, elke dag opnieuw, tot in uw
koninkrijk. Amen.
Vrijdag 9 februari

Dagtekst
Joh 15,11: Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie
deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo
jullie vreugde volkomen te maken.
Overweging: Hou vol tot het eind
Jezus zegt niet dat je gered zult worden als je

slaagt. Of dat je gered zult worden als je de top
weet te bereiken. Hij zegt dat je gered wordt als je
standhoudt. Dat zou je ook zo kunnen vertalen: ‘Als
je volhoudt tot het einde ... als je de hele afstand
aflegt.’
In Brazilië hebben ze hier een geweldige
uitdrukking voor: In het Portugees zeggen ze dat
iemand die volhoudt en niet opgeeft garra heeft.
Garra betekent ‘klauwen’. Iemand met garra heeft
klauwen waarmee hij zich aan een rotshelling
vastklampt, om zo te voorkomen dat hij valt. En
zo is het ook met mensen die gered zijn. Misschien
komen ze gevaarlijk dicht bij het randje; misschien
zullen ze zelfs struikelen en uitglijden. Maar ze
zetten hun nagels in de rots, in God, en ze houden
vol. Jezus geeft je deze belofte. Hou vol. Hij zal
ervoor zorgen dat je thuiskomt.
Gebed
Heilige Sterke, God van alle eeuwen, ik prijs uw
Naam en dank U om uw heerlijkheid. Ik dank U ook
om Jezus, uw Zoon, die ons, mensen, bijeenhoudt
in uw koninkrijk van recht en liefde en vrede.
Schenk mij, kracht en vertrouwen om in de geest
van Jezus de macht van het kwaad te overwinnen
door standvastig te blijven in het goede. Dat bid ik
U door Jezus Christus, mijn Heer. Amen.
Zaterdag 10 februari

Dagtekst
Mt 5,20: Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet
méér betekent dan die van de schriftgeleerden en
farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker
niet binnengaan.

Overweging: Hoe begint een betere wereld
We klagen soms over de slechte tijd. En over de
harde, onbarmhartige wereld ... maar klagen
helpt niet. De wereld is alleen maar slecht, hard
en onbarmhartig, als de mensen dat zijn, die hem
bewonen. Er wordt niet in de hemel of in de hel
beslist over de aarde, maar alleen door de mensen
die ter plaatse zijn. Iedereen is verantwoordelijk.
Een betere wereld valt niet uit de lucht. Een
betere wereld moet je zelf bouwen ... niet met
geld, je wetenschap, je macht of je positie maar
met je hart, met je goedheid, je vriendelijkheid en
je dienstvaardigheid. Voor een betere wereld is
er maar één goed begin: begin met jezelf, begin
opnieuw met jezelf!!! Red jezelf, je huwelijk, je huis,
heel je omgeving uit de klauwen van het egoïsme.
Gebed
Goede God, ik dank U voor alles wat U mij schenkt.
Mijn talenten, nieuwe levenskansen, vriendschap.
Ik mag het uit uw hand ontvangen. Ik bid U dat ik
besef dat ik rijk ben, dat ik voldoende heb om er
van te delen. Open mijn ogen, open mijn oren, dat
ik begrijp!! Door Jezus Christus, uw Zoon en mijn
Heer in tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebedsgroep

“Biddende Moeders”
elke dinsdag
van 18:00 tot 19:00 uur
in de kapel van het Bisschopshuis,
Henck-Arronstraat 12.
Contact: Orlanda Trustfull, 868 8510
Allen van harte welkom, ook de vaders!
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geloofsverdieping
Paus Franciscus’ apostolische reis naar
Chili en Peru
Sint Pietersplein, 24 januari 2018
Dierbare broeders en zusters, goedendag!
Twee dagen geleden ben ik teruggekeerd van
de Apostolische reis naar Chili en Peru. In elk
van de twee landen heeft een zeer groot aantal
vrijwilligers een bijdrage geleverd: 20.000 en
meer in Chili, 20.000 in Peru. Knappe mensen, in
meerderheid jongeren.

Chili
Mijn bezoek aan Chili werd voorafgegaan door
verschillende protestbetogingen met allerlei
motieven. Dat maakte het motto van mijn bezoek
bijzonder actueel en sprekend: “Ik geef jullie mijn
vrede”. Woorden van Jezus tot zijn leerlingen die
we in elke Mis herhalen: de gave van de vrede die
alleen Jezus kan schenken aan wie zich aan Hem
toevertrouwt. Alsjeblieft, laten we voor de vrede
bidden! Tijdens de ontmoeting met de politieke
en burgerlijke Overheden van het land heb ik de
weg van de Chileense democratie aangemoedigd.
Als methode heb ik de weg van het luisteren
aangewezen: in het bijzonder het luisteren naar
de armen, de jongeren en de bejaarden en ook het
beluisteren van de aarde.

Tijdens de eerste Eucharistieviering voor vrede en
gerechtigheid, haalde ik de Zaligsprekingen aan,
vooral “Zalig die vrede brengen, want zij zullen
kinderen van God genoemd worden” (Mt. 5, 9).
Een Zaligspreking waarvan men getuigt door een

stijl van nabijheid, aanwezigheid om zo, met de
genade van Christus, de band van de kerkelijke
gemeenschap en de samenleving te verstevigen.
In een stijl van nabijheid zijn gebaren belangrijker
dan woorden. Een belangrijk gebaar was het
bezoek aan de vrouwengevangenis van Santiago.
De gezichten van die vrouwen, vele jonge moeders
met hun kindje op de arm, drukten, ondanks
alles, veel hoop uit. Ik heb hen aangemoedigd
van henzelf en van de instellingen een goede
voorbereiding op een re-integratie te eisen. Een
gevangenis kan men niet los zien van het aspect
van re-integratie. Zonder die vorm van hoop, is
de gevangenis een eindeloze marteling. Met de
priesters, de Godgewijden en de Bisschoppen
van Chili had ik twee intense ontmoetingen. We
deelden het lijden omwille van kwetsuren die
de Kerk in dat land treffen. In het bijzonder heb
ik mijn broeders gesteund in hun afwijzing van
enig compromis omtrent seksueel misbruik van
minderjarigen. Tegelijk heb ik hen bevestigd in het
vertrouwen dat God, door deze harde beproeving,
zijn dienaren zou zuiveren en vernieuwen.

Ook in het Zuiden en in het Noorden van Chili
werd een Mis gevierd. De Mis in Araucania, de

streek waar de Mapuche indianen wonen, heeft
het leed van dat volk omgevormd in vreugde. Ik
heb een oproep tot vrede gedaan die elke vorm
van geweld afwijst. Die in het Noorden, in Iquique,
tussen oceaan en woestijn, was een lofzang op de
ontmoeting van de volkeren, ieder met hun eigen
religiositeit.

De ontmoetingen met de jongeren
en met de Katholieke Universiteit
van Chili, waren een antwoord op de
uitdaging aan de nieuwe generatie
om het leven een diepe zin te geven.
Aan de jongeren vroeg ik: “Wat zou
Christus in mijn plaats doen?” Aan
de universiteit heb ik voorgesteld
de katholieke identiteit te vertalen
in bekwaamheid om deel te nemen
aan de opbouw van samenlevingen
waarin conflicten via dialoog
worden aangepakt.
Peru
In Peru was het motto van het
bezoek: “Verenigd door de hoop”,
niet door een onvruchtbare uniformiteit. Dat is
geen eenheid. Eenheid bestaat in de rijkdom die we
erven van de geschiedenis en van de cultuur. Dit
werd duidelijk door de ontmoeting met de volkeren
van het Peruviaanse Amazonegebied. Het was
ook de start van de Pan-Amazone Synode die in
oktober 2019 samenkomt.
Het werd ook duidelijk door de ontmoeting met
de bevolking van Puerto Maldonado en met de
kinderen van het opvanghuis “De kleine prins”.
Samen hebben we “neen” gezegd tegen de
economische en de ideologische kolonisatie.
In mijn gesprek met de politieke en burgerlijke
Overheden van Peru heb ik waardering
uitgesproken voor het ecologisch, cultureel en
spiritueel erfdeel van dat land. Ik heb de aandacht
gevestigd op twee kwesties die het land zwaar
bedreigen: de ecologisch-sociale afbraak en
de corruptie. De corruptie bestaat niet alleen
daar maar ook hier. Ze is gevaarlijker dan de
griep! Ze verwart en vernietigt de harten. Zeg
alsjeblieft “neen” tegen de corruptie. Dit is een
verantwoordelijkheid van iedereen.

De eerste openbare Mis in Peru heb ik gevierd
op het strand van de oceaan, bij de stad Trujillo,
waar vorig jaar de orkaan “Niño costiero” de
bevolking zwaar heeft getroffen. Daarom heb ik de
bevolking aangespoord weerstand te bieden aan
die orkanen, maar ook aan andere stormen zoals

de onderwereld, het gebrek aan onderwijs, werk en
een veilig onderkomen.
In Trujillo heb ik ook de priesters en de
Godgewijden van Noord Peru ontmoet. Ik heb
met hen gesproken over roeping en zending en
de verantwoordelijkheid voor de verbondenheid
in de Kerk. Ik heb hen aangespoord trouw te zijn
aan hun wortels. En onder die wortels is er de
volksdevotie tot de Maagd Maria. In Trujillo heeft
ook de Mariaviering plaats gehad waarin ik de
Vergine della Porta heb gekroond en uitgeroepen
tot “Moeder van de barmhartigheid en van de
hoop”.

De laatste dag van de reis, 21 januari, vond plaats
in Lima en had een sterk spiritueel en kerkelijk
accent. In het beroemdste heiligdom van Peru,
waar het schilderij vereerd wordt genaamd
“Señor de los Milagros”, heb ik ongeveer 500
contemplatieve vrouwelijke religieuzen ontmoet.
Ze zijn een echte “long” van geloof en gebed voor
de Kerk en voor de maatschappij. In de kathedraal
heb ik een bijzonder gebedsmoment gehouden van
voorspraak tot de Peruviaanse heiligen. Daarna
vond de ontmoeting plaats met de Bisschoppen
van het land aan wie ik de voorbeeldige figuur heb
voorgesteld van de heilige Toribio van Mogrovejo.
Ook aan de Peruviaanse jongeren heb ik de heiligen
voorgesteld als mannen en vrouwen die geen tijd
verspilden met het “opsmukken” van hun eigen
imago, maar die Christus zijn gevolgd toen Hij hen
vol hoop had aangekeken.
Zoals steeds geeft het woord van Jezus diepe
zin aan alles. In die zin heeft de evangelielezing
van de laatste eucharistieviering de boodschap
samengevat van God aan zijn volk in Chili en Peru:
“Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (Mc.
1, 15). Zo -leek de Heer te zeggen- zullen jullie
de vrede ontvangen die Ik geef en jullie zullen
verenigd zijn in mijn hoop. Dat is min of meer de
samenvatting van deze reis. Laten we bidden voor
de twee zusterlanden, Chili en Peru, dat de Heer
hen zegent.
(Bron: RK Documenten/bewerkt mk)
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geloofsverdieping
Inspiratie van de dag
Positief denken
Het is jouw keus om vandaag de heerlijkste dag
mee te maken die je ooit geleefd hebt door een
juiste instelling, door positieve gedachten. Zie
vandaag als Mijn dag, als een dag geheel door
Mij gezegend en zie het zich allemaal in ware
perfectie ontvouwen, zonder enige negatieve
gedachte om het te bederven. Waarom zou je
teleurgesteld zijn in iets wat vandaag brengen
kan? Herinner je dat jij de volledige controle
hebt. Jij bent de meester van de situatie, daarom
is het jouw keus hoe hij zich zal ontvouwen.
Wanneer je een probleem tegenkomt, weet dat
er een antwoord op is en laat nooit toe dat het
probleem je terneerslaat. Zie het als een stap
in de goede richting, als een uitdaging en de
oplossing zal zichzelf aandienen. Laat nooit en
te nimmer toe dat het probleem controle over
jou krijgt. Jij moet het doen. Jij moet de moeite
nemen om positief te denken, om groot te
denken, om succes te denken. Zie het dan stap
voor stap gebeuren.
Uit: Open innerlijke deuren
‘Daarom buig ik mijn knieën’

Soms zeggen we aan tafel: “Even stilte, we gaan
bidden.” Dat ‘even’ vraagt verdieping. Soms zijn
we nog bezig met onze gedachten. Bidden vraagt
inkeer in zichzelf. Knieën buigen betekent een
eerbiedige houding aannemen. Het kan heel
goed zijn dat u een moment stil wordt, voordat
u bidt aan tafel of ’s avonds voor het slapengaan.
We bidden tot God. Hij is deze eerbied waard. En
in dat gebed mogen we bidden om inzicht iets te
gaan verstaan van de grootheid van Zijn liefde.
We hebben meer dan ‘even’ tijd nodig om ons af
te vragen: Heb ik vandaag iets van de grootsheid
van Gods liefde gezien en laten zien? Wie zo zijn
Prinsessestraat 46
Tel.: 476888
Openingstijden:
maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag
van 10:00 tot 18:00 uur
en donderdag van 12:00
tot 20:00 uur.

knieën buigt, zal merken dat er meer gebeurt
dan wij aan feiten nu kunnen opnoemen. De
liefde van Christus zal het ons duidelijk maken.
Daarom buig ik mijn knieën: er groeit eerbied.
Het gebed begint al met de eerbiedige houding.
Uit: filippus Dagboek

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED
Retraite

Maar de Here ziet het hart aan

God zal met ons verdergaan. Geen rouwende
Samuël, maar een klagende God. Hij komt waar
Hij komen wil. Zijn volmaakte regering – mens
en dier, plant en ding. Waar Hij alles in allen is.
God gaat triomfantelijk zijn gang, dwars tegen
ons ‘ja – maar’ in. Door alle dwaasheden van de
kerk heen komt Hij waar Hij wezen wil: in de
nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.
Soms moet Hij mensen opzijschuiven, soms
werken ze tegen wil en dank mee. Ook Davids
huis is geen garantie voor goed gedrag.
De Here kijkt met Zijn hart. Daar, op de boerderij
van Isaï, zag hij de Here Jezus al staan! De Hoge
Koning van zijn hart.
Uit: Kruimkens van Heeren Tafel
Aanvaarden wat God wil
Met mijzelf samenvallen betekent ook mijn
leven aanvaarden. Verzoend zijn met mijn
verleden en de wonden die dat in mij heeft
geslagen, aanvaarden wat God van mij vraagt
in mijn werk, in de gemeenschap waarin ik leef,
en verzoend zijn met mijzelf. In die ervaring
van eenheid en overgave lukt ineens wat ik
altijd heb verlangd: eindelijk mijzelf te kunnen
aanvaarden, zonder voorbehoud ja te zeggen
tegen mij en mijn leven
Uit: Vergeet het beste niet
Vader Hem in de volheid van de Geest.
Tielt: Lannoo, 1986. Prijs: Srd 5,=
Luc. H. Grollenberg
Kleine atlas van de Bijbel
Deze atlas geeft een uitbeelding van en een
toelichting op de geografische, historische en
politieke achtergronden van het bijbelverhaal.
Bevat foto’s en kaarten.
Amsterdam: Elsevier, 1963.
Prijs: Srd 5,=

Tijd van afzondering waarin met zich
bezighoudt met spiritueel zelfonderzoek en
geestelijke oefeningen. Christus trok zich terug
in de woestijn (Mc 1:12-13). Veel woestijnvaders
en kloosterstichters trokken zich terug in de
eenzaamheid om hun nieuwe levensrichting
te overdenken. De H. Ignatius van Loyola
schreef in 1522 voor zijn kloosterorde een
uitgebreid retraiteboek, Exercitia Spiritualia
(Geestelijke oefeningen), als handleiding voor
de dertigdaagse retraite. Eeuwenlang is dit boek
hiervoor een praktische handleiding gebleven.
Retraites, meestal van drie dagen, werden in de
eerste helft van de twintigste eeuw door veel
leken bezocht, meestal in retraitehuizen.
Congregatie
Kloostergemeenschap die door een bisschop
is erkend en waarvan de leden eenvoudige
gelofte afleggen. De leden worden religieuzen
genoemd en zijn te verdelen in zusters, broeders
(fraters) en priesters (paters). Zij houden zich
vooral bezig met onderwijs, ziekenverpleging,
bejaarden- en armenzorg.

Klooster
Gebouw waarin kloosterlingen van een bepaalde
orde of congregatie een gemeenschappelijk
leven leiden om aldus beter de evangelische
volmaaktheid te kunnen bereiken.
Kloosterorde
Religieuze gemeenschappen die door de paus
zijn erkend. De leden leggen de plechtige
geloften af van armoede, gehoorzaamheid en
celibaat. Zij komen voor binnen de katholieke en
anglicaanse kerk.
Kloostergang
Overdekte, veelal gewelfde gang of galerij

Fr. Xavier Durrwell
De Heilige Geest van God
Studie over de Heilige Geest waarbij de
schrijver inspiratie put uit het mysterie
van de Vader, de Zoon en de Geest. Door
zijn Zoon te doen verrijzen – nadat Hij is
prijsgegeven aan de dood – verwekt de

rond de binnenhof van kloosters en abdijen,
meestal aansluitend bij de kerk. De kloostergang
verbindt de verschillende kloostergebouwen.
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wereldkerk
Paus: ‘bruidspaar was goed voorbereid’

Niet spontaan
Het stel dat door paus Franciscus tijdens een
vlucht in de echt werd verbonden was naar zijn
eigen woorden “goed voorbereid”. Nadat er in
de katholieke blogosfeer een enorme rel was
uitgebroken bleek de trouwerij toch spontaan als
was gesuggereerd.
Het nieuws werd gebracht alsof paus Franciscus
tijdens een vlucht boven Chili spontaan een
burgerlijk getrouwd stel ook kerkelijk in de
echt had verbonden. Er barstte daarna een
hevige discussie uit onder vooraanstaande
kerkjuristen en geestelijken die er de nodige
vraagtekens bij plaatsten, met name het kennelijk
ontbreken van het verplichte onderzoek en
huwelijksvoorbereiding.
Op zijn terugvlucht vanuit Peru naar Rome, drie
dagen later, vertelde de paus aan journalisten dat
het geen ad hoc besluit van hem was geweest, noch
van het stel. “Ik heb geoordeeld dat zij voorbereid
waren, dat zij wisten wat zij deden”, aldus de paus
afgelopen maandag. “Beiden hebben zich tegenover
God voorbereid – met het sacrament van boete – en
ik heb ze getrouwd.”

Verschillende verhalen

Paus Franciscus verbond stewards Carlos Ciuffardi
Elorriaga en Paula Podest Ruiz in het huwelijk
tijdens zijn vlucht van Santiago naar de stad

Iquique. Toen het paar uit het vliegtuig kwam
vertelden ze een verhaal waardoor het op een
spontane actie van de paus leek. De Vaticaanse
woordvoerder Greg Burke vertelde juist dat het
hun idee was geweest.
Later vertelde de paus dat Ciuffardi de dag ervoor
ook al aan boord was geweest. Podest, met wie hij
in 2010 alleen voor de wet was getrouwd, was er
toen niet bij. Tijdens de vlucht sprak de steward
met de paus. “Later realiseerde ik mij dat hij mij
ondervroeg”, zei hij tegen journalisten. Zij spraken
over het leven, het huwelijk en het gezin. “Het was
een fijn gesprek.”
De volgende dag werkten ze samen aan boord
en vertelden de paus dat zij ook kerkelijk wilden
trouwen, maar dat hun kerk op de ochtend van
hun bruiloft door een aardbeving was verwoest.
Hoewel burgerlijk getrouwd kwam een kerkelijk
huwelijk er niet meer van. Het stel kreeg twee
dochters.

‘Zij waren voorbereid’

“Ik heb ze een beetje ondervraagd en hun
antwoorden waren helder, het was voor het leven
en zij vertelden mij dat ze huwelijksvoorbereiding
hadden gehad”, aldus de paus tegenover
journalisten. “Zij waren zich er van bewust dat zij
in een irreguliere situatie bevonden.”
Kort na de luchtceremonie dook er een interview
op dat de Chileense krant El Mercurio in december
al met het stel had gehad. Daarin spraken zij
de hoop uit dat paus Franciscus hun huwelijk
tijdens de vlucht zou inzegenen. “Dat zouden wij
fantastisch vinden, dat is onze plek, ons tweede
thuis”, aldus Paula Podest.
“Een van jullie zei dat ik gek was om dit te
doen”, aldus de paus tegenover journalisten. “Zij
waren voorbereid en als de priester zegt dat zij
voorbereid zijn en ik besloot dat zij dat waren, de
sacramenten zijn er voor de mensen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Paus: ‘Euthanasie heeft niets met beschaving
te maken’

Vertrouwvol perspectief

“Het is duidelijk dat daar waar het leven niet
wordt gewaardeerd om zijn waardigheid, maar
omwille van zijn efficiëntie en productiviteit,
dit alles mogelijk wordt.” Om die reden “moet
worden herhaald dat het menselijk leven, vanaf
de conceptie tot het natuurlijke einde, een
immateriële waardigheid heeft."

Paus Franciscus stuurt de Maltese
aartsbisschopcCharles J. Sciclunacnaar Chili om
te onderzoeken of er bijkomende klachten zijn
over mgr. Juan Barros, de bisschop van Osorno.
Deze laatste zou op de hoogte geweest zijn van
het seksuele misbruik door de priester Fernando
Karadima, die verschillende minderjarigen heeft
misbruikt en in 2011 door het Vaticaan in de
lekenstaat werd teruggezet. In 2015 werd fel
geprotesteerd tegen de benoeming van mgr. Barros
in Osorno, maar na een kort onderzoek werd hij er
uiteindelijk toch benoemd.
Paus Franciscus nam vlak voor zijn vertrek uit
Chili de verdediging op zich van bisschop Barros.
Dinsdag maakte de persdienst van het Vaticaan
bekend dat nu toch een vertegenwoordiger naar
Chili wordt gestuurd. Mgr. Scicluna was voor
zijn terugkeer naar Malta ruim 10 jaar promotor
rechtspraak bij de Congregatie voor de Geloofsleer.
Hij behandelde er de beschuldigingen van seksueel
misbruik door geestelijken. In 2014 getuigde hij in
Genève ook voor het VN-Comité voor de Rechten
van het Kind. In april 2015 stuurde de paus
hem ook al naar Schotland voor een onderzoek
naar kardinaal Keith O'Brien, de voormalige
aartsbisschop van St. Andrews en Edinburgh, die
in 2013 ontslag nam wegens seksueel wangedrag.

Bron: Kerknet

GEBED
Heer, ik wil er vandaag geen
rommeltje van maken. Ik wil de kansen die
U me geeft niet verknallen. Ik heb richting,
wijsheid en leiding nodig. Kom daarom, God,
en geef mij de juiste gesteldheid, grenzen,
betrokkenheid en richting die mij kunnen
helpen vanaf dit vertrekpunt op weg te gaan
naar de plek waar U mij wilt hebben. Amen.
opzicht heeft het leergezag van de Kerk altijd
duidelijk gesteld dat economische activiteit
moet plaatsvinden overeenkomstig de wetten en
methoden die eigen zijn aan de economie, maar
binnen de morele orde.”

Immateriële waardigheid
Euthanasie is geen product van beschaving, maar
van secularisatie en een kille beoordeling op grond
van nut. Dat zei paus Franciscus vrijdag in een
toespraak tot de leden van de Congregatie voor
de Geloofsleer. De paus sprak onder meer over de
begeleiding van terminaal zieke patiënten.
Secularisatie en het verabsoluteren van ideeën
over zelfbeschikking en autonomie, hebben
volgens hem geleid tot een groeiende vraag
naar euthanasie. Dat wordt beschouwd als een
ideologische bevestiging van de wil van de
mens om macht over het leven te hebben. Dit
heeft ook geleid tot de opvatting dat vrijwillige
levensbeëindiging een keuze zou zijn die
voortkomt uit 'beschaving'.

Paus stuurt
afgevaardigde naar
Chili

Geen zelfverlossing

"Pijn, lijden en de betekenis van leven en dood
zijn werkelijkheden waarmee de hedendaagse
mentaliteit worstelt om die met hoop te verbinden.
En toch, zonder hoop en vertrouwen die ons helpt
met pijn en dood om te gaan, kunnen we niet
goed leven en een vertrouwvol perspectief op de
toekomst houden. Dit is een van de taken waartoe
de Kerk geroepen is te verkondigen voor de
hedendaagse mens.”
Een ander thema was de noodzaak van respect
voor ethiek op economisch gebied. "In dit

Ten slotte sprak Franciscus zijn waardering uit
voor onderzoek naar "bepaalde aspecten van
de christelijke redding, om de betekenis van
verlossing opnieuw te bevestigen, in verband met
de neo-Pelagiaanse en neo-gnostische neigingen
van vandaag. Deze tendensen zijn uitingen van
een individualisme dat vertrouwt op zijn eigen
krachten om zichzelf te redden.”
“Wij daarentegen geloven dat redding bestaat
in een gemeenschap met de verrezen Christus,
die dankzij de gave van zijn Geest ons heeft
geïntroduceerd in een nieuwe orde van
verbondenheid met de Vader en tussen de mensen.
Zo kunnen we ons verenigen met de Vader als
kinderen in de Zoon en één lichaam worden in Hem
die de eerstgeborene is onder vele broeders.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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Kardinaal Zen Ze-kiun vreest uitverkoop in China Kerken Midden-Oosten
Kardinaal Joseph Joseph Zen Ze-kiun, de emeritus
bisschop van Hongkong en een fel verdediger van
de Chinese ondergrondse katholieke Kerk, heeft
het Vaticaan en paus Franciscus op zijn website
gewaarschuwd voor overdreven toegevingen
aan de machthebbers in Peking. De kardinaal
reageert daarmee op de aankondiging dat de
Heilige Stoel bij een Romegetrouwe bisschop op
zijn terugtreden had aangedrongen en van plan
was om een andere ondergrondse bisschop met
emeritaat te sturen.
Kardinaal Zen Ze-kiun: “De ondergrondse
Romegetrouwe bisschop Peter Zhuang Jianjian (in
de Zuid-Chinese provincie Guangdong, redactie),
heeft mij gevraagd om zijn boodschap aan de
paus door te geven. Daarom ben ik persoonlijk
naar Rome gereisd om de brief persoonlijk aan de
paus te kunnen overhandigen. Ik heb hem om 10
januari, na de wekelijkse algemene audiëntie, aan
de Heilige Vader overhandigd.
De ondergrondse bisschop Zhuang zou opgevolgd
worden door Huang Bingzhang, die in 2011 werd

kiezen vrouw als
secretaris

geëxcommuniceerd omdat hij zonder pauselijk
mandaat tot bisschop was gewijd. Kardinaal Zen
Ze-kiun noemt het op zijn website onbegrijpelijk
dat juist deze bisschop werd uitgekozen om de
ondergrondse bisschop Peter Zhuang Jianjian op te
volgen.

Bron: Kerknet

Vaticaan verdedigt status quo Jeruzalem

De Raad van Kerken van het Midden-Oosten
(MECC) heeft voor het eerst in haar geschiedenis
een vrouw als secretaris verkozen. De keuze viel
op de Libanese professor Souraya Bechealany, die
theologie doceert aan de Katholieke Universiteit
van Beiroet (Libanon). De keuze is opmerkelijk
in een regio waar vrouwen vaak nog als
tweederangsburger worden beschouwd. Souraya
Bechealany volgt Michel Jalkh op, die onlangs
universiteitsrector werd.
De verkiezing van de nieuwe secretaris
gebeurde in aanwezigheid van de belangrijkste
christelijke kerkleiders uit de regio, onder meer
de Chaldeeuwse patriarch Louis Raphael Sako, de
Syrisch-orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II en
de Antiochisch-orthodoxe patriarch Youhanna X.
De kerkleiders stemden ook nog in met een motie
waarin de historische rol van Jeruzalem als open
toegankelijke stad voor de drie monotheïstische
godsdiensten wordt onderstreept.

Bron: Kerknet

Priesters vragen vrije
verkiezingen in Cuba

Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente
waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN, heeft
tijdens een debat van de VN-Veiligheidsraad
opgeroepen tot respect voor de historische status
van de stad Jeruzalem. Hij verwees in zijn korte
toespraak naar het onuitsprekelijke lijden van
miljoenen mensen in het Midden-Oosten.
Mgr. Auza vroeg de VN om duidelijkheid te

scheppen over de status van Jeruzalem. Hij
onderstreepte dat vredesonderhandelingen
tussen Israël en Palestina slechts op basis van
de resoluties van de VN-Veiligheidsraad kunnen
plaatsvinden.

Bron: Kerknet

Bron: Kerknet

DOORDENKERTJE

Paus nodigt 300 deelnemers ‘Jongerensynode’ uit
Het Vaticaan nodigt een driehonderdtal jongeren
uit naar het presynodale overleg van 19 tot 24
maart in Rome. Dat bevestigt mgr. Fabio Fabene, de
officiaal van de bisschoppensynode. De jongeren
komen uit zowat alle landen ter wereld en worden
door hun bisschoppenconferentie voorgesteld.
“De lijst van deelnemers ligt nog niet definitief
vast omdat we alle namen nog niet hebben
ontvangen,” verduidelijkt mgr. Fabene. De
bisschoppenconferentie van België vaardigt
Annelien Boone, de directrice van IJD-

Drie Cubaanse priesters roepen presidentcRaul
Castro op tot vrije verkiezingen. Hun brief wordt
op verschillende websites van de Cubaanse
oppositie gepubliceerd. Daarin schrijven
de geestelijken Castor Alvarez Devesa, Jose
Conrado Rodriguez Alegre en Roque Morales
Fonseca Holguin dat zij hun leiders vrij willen
kiezen. De oproep komt er in het vooruitzicht
van de verkiezing van de Cubaanse Nationale
Volksvergadering van maart volgend jaar en de
verkiezing van een opvolger voor Raul Castro (86)
in april 2018.
Directe aanleiding voor de publicatie van de brief
is 20ste verjaardag van het bezoek van Johannes
Paulus II aan Cuba. Wordvoerder Jose Felix Perez
Riera van de bisschoppenconferentie van Cuba
(COCC) zegt dat er van de Cubaanse bisschoppen
geen reactie te verwachten valt op deze oproep
tot vrije verkiezingen. De bisschoppenconferentie
spreken zich volgens hem nooit uit over
persoonlijke opvattingen, bij leerstellige kwesties.

Jongerenpastoraal, uit om aan het jongerenoverleg
deel te nemen.
Ter voorbereiding van de bisschoppensynode over
jongeren, geloof en roepingen van oktober 2018
werd eerder al een vragenlijst verspreid, waarop
reacties uit de hele wereld binnenkwamen. Die
werden eerst nationaal en uiteindelijk ook via het
secretariaat van de bisschoppensynode verzameld.
De samenvatting van de antwoorden moest rond
de jaarwisseling aan Rome bezorgd worden.
Die enquête, die wereldwijd zo ruim mogelijk

”Angsten zijn papieren tijgers. Doe het
en je kunt het.”

werd verspreid, was al een eerste poging om
jongeren rechtstreeks bij de voorbereiding van
de bisschoppensynode te betrekken. Op basis van
alle antwoorden wordt een document opgesteld
dat tijdens de synode de leidraad zal vormen van
de debatten met kardinalen en bisschoppen uit de
hele wereld.

Bron: Kerknet
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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 03

11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 04 10.00u: Hoogmis
za 10 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 11 10.00u: Hoogmis
18.00u: Speciale viering ivm World Marriage Day
wo 14 Aswoensdag: 06.30u, 12.00u, 19.00u: H. Missen
met askruisje
za 17
11.00u: Sacrament van de Biecht
16.30u: Huwelijksinzegening Furoze Klass / Wendy
Jap-A-Joe
19.00u: Eucharistieviering
zo 18 10.00u: Hoogmis
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u: Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Elk jaar wordt op de 2e zondag in februari hulde gebracht
aan de gehuwde man en vrouw. Op zondag 11 februari
a.s. zal World Marriage Day gevierd worden middels een
speciale viering in de Kathedraal die begint om 18.00u.
Namens de Stichting Marriage Encounter Suriname
roepen wij de gehuwden van onze parochie en alle andere
parochies op aanwezig te zijn bij deze viering. Na de viering
konmakandra in het paviljoen.
• U kunt t/m dinsdag 13 februari uw droge palmen
inleveren bij de Vitrine en op het Secretariaat van de
Kathedraal, maandag t/m vrijdag van 08.00 – 14.00u.
• Ivm Chinees Nieuwjaar vrijdag 16 februari geen viering
om 06.30u, maar wel om 12.00u.
• 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 03 17.30u: H. Mis
wo 07 17.30u: Marialof
za 10 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 03 18.00u: H. Mis vooravond 5e zondag door het jaar
zo 04 08.00u: H. Mis 5e zondag door het jaar met
thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 05 18.00u: H. Mis
wo 07 18.00u: H. Mis
vr 09
18.00u: H. Mis
za 10 18.00u: H. Mis vooravond 6e zondag door het jaar
+ kindernevendienst
zo 11 09.00u: H. Mis Werelddag van de Zieken met
ziekenzalving
Mededelingen op Noord
• Op zondag 11 februari 2018 (gedachtenis Onze-LieveVrouw van Lourdes) is de jaarlijkse Werelddag voor de
Zieken. Die dag zal er bij ons een algemene ziekenzalving
plaatsvinden. Aanvang uitzonderlijk om 9.00 uur.
• Vriendelijk verzoek om oude palmtakken mee te
brengen. Deze worden verbrand om as te verkrijgen voor
Aswoensdag (14 februari).
• Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de
Bisschoppelijke Jaaractie 2017 ‘Muziek doet leven’. De
opbrengst in de drie kerken bedroeg SRD 22.135.-.
• Tijdens de veertigdagentijd zijn er elk weekeinde
kindernevendiensten.
• Iedere donderdag in de veertigdagentijd ‘een kwartiertje
voor God’ (16.00 - 18.00 uur)
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 04 08.00u: H. Mis vijfde zondag door het jaar
zo 11 08.00u: Woord - Comm. Dienst zesde zondag door
het jaar met kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 04

09.00u: Woord - Comm. Dienst vijfde zondag door

het jaar
zo 11 09.00u: Woord - Comm. Dienst zesde zondag door
het jaar met kindernevendienst
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 04 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 03 19.00u: H. Mis
zo 04 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 04 08.00u: Woco
ma 05 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 06
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 07 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 03 10.00u: Eucharistie huize Albertine
zo 04 08.00u: Eucharistie
10.00u: Doopdienst
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistie
wo 07 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistie
• 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
+5978815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 04 08.00u: Woco
ma 05 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 07 17.00u: PK Vormsel
do 08 17.00u: Spreekuur | 18.00u: Rozenkransgebed
• Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00u
• Geen doop- en biechtdienst in de maand februari 2018
• Pater Iyke is afwezig in de maand februari 2018
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 04 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering

wo 07 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)
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Na een jaar weer doop op Witsanti
Door Truus Warsodikromo
In een bijzondere kerkdienst in O.L. Vrouwe ten
Hemelopneming op Witsanti hebben 23 kinderen
in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar op 28 januari
jl. het sacrament van het doopsel ontvangen.
Dit gebeurde uit handen van diaken Antonius
Combo. Het was bijzonder, omdat het de eerste
doopplechtigheid was sinds het vertrek van pater
Marinus Nijsten die er de pastorale zorg had.
De geloofsgemeenschap van Witsanti en
omstreken was dan ook massaal aanwezig.
Sommige personen moesten zelfs buiten staan
om de dienst bij te wonen. Dat mocht de sfeer niet
hinderen. De dienst was opgewekt, met baby- en
kindergeluiden ertussendoor en zang uit volle
borst. In de O.L. Vrouwe ten Hemelopneming
wordt er op de zondag dienst gehouden. Op de
vervolg van pagina C3

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8215126
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
vr 02
10.00u: Soos
za 03 19.00u: Eucharistieviering (redempt.)
ma 05 16.30u: Catechese leidsters EHC en H. Vormsel
di 06
17.00u: Catechese voor volwassenen
wo 07 16.00u: Spreekuur p. Fransiskus (tot 18.00u)
18.30u: Eucharistie (p. Fransiskus)
19.15u: Spreekuur p. Fransiskus (op afspraak)
do 08 10.00u: Spreekuur p. Jan (op afspraak)
vr 09
10.00u: Soos
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 03 19.00u: Eucharistieviering
za 10 18.30u: Eucharistieviering
za 17
18.30u: Woco
za 24
18.30u: Eucharistieviering in de javaanse taal
zo 25 09.00u: Woco
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
za 03 19.00u: Eucharistieviering
di 06
18.30u: Gebedsdienst
wo 07 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 08 16.30u: PK-EHC (pater)
17.30u: Spreekuur
18.30u: Eucharistieviering
19.15u: Vergadering kerkbestuur
vr 09
16.30u: PK-EHC (leidster)
za 10 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
vr 02
Opdracht van de Heer.| 18.30u: H. Mis
za 03 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 04 08.00u: H. Mis.

eerste en tweede zondag met catechisten, op de
derde zaterdag van de maand gaat pater Kenneth
Vigelandzoon voor en op de vierde zondag van de
maand is het diaken Antonius Combo of diaken
Freddy Todie die de dienst leidt.

za 10 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 11 08.00u: H. Mis.
wo 14 Aswoensdag. Vasten en onthoudingsdag.
08.15u: Aswijding en uitdelen van askruisje.
18.30: H. Mis en uitdelen van askruisje.
• U kunt vanaf zondag 4 februari tot en met zondag 11
februari 2018 uw palmtakken brengen.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 04 08.00u: Woco
di 06
19.00u: Rozenkransgebed
wo 07 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 03 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Woco. Zondag 5 door het jaar B. H. Communie aan
huis voor de zieken.
zo 04 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco. Zondag
5 door het jaar B.
di 06
16.00u: Senioren
16.30u: Parochiecatechese  
do 08 18.30u: Gebedsgroep
vr 09
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededeling:
• De pastoor is afwezig van 03 t/m 23 februari i.v.m.
vergadering diocesane priesters en aansluitende vakantie
op Trinidad.
• Gedurende de weekdagen maandag t/m vrijdag is
er geen H. Mis. In de plaats daarvan kan op maandagen woensdagavond de Rozenkrans en het Kerkelijk
avondgebed gebeden worden. Het Kerkelijk avondgebed
voor deze week is de eerste psalmweek van de blauwe
boekjes.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 04

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco. Zondag 5 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 04 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u:  Woco.
Zondag 5 door het jaar B
ma 05 16.00u: Parochiecatechese  Jaar I
wo 07 16.30u:. Parochiecatechese Jaar II
do 08 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 04

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 Black 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te

Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis Powakka St. Wilhelmus
17.00u: H. Mis Cassipora
2e zaterdag
17.00u: H. Mis Dre Pada
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
3e zaterdag
17.00u: H. Mis Redi Doti
3e zondag
09.00u: H. Mis Klein Powakka
4e zaterdag
09.00u: Misdienaren oefening
4e zondag
09.00u: H. Mis Njun Lombe St. Gerardus
Majella
5e zaterdag
19.00u: H. Mis Welgedacht A
5e zondag
09.00u: H. Mis Kapel Barmhartigheid
(Awaradam Abra Broki)
Elke woensdag 19.00u: Thema diensten  en elke zondag
19.00u Charism.Bidstond Brownsweg
Elke donderdag 19.00u: Charism. Bidstond Njun Lombe
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
Zondag 11 februari: Wereldziekendag. Om 17.00u is er
eucharistieviering. Pater Gilson zal voorgaan in de dienst.
De zieken en seniorenburgers worden hierbij uitgenodigd.
De dienst van 9 uur ‘s morgens komt dan te vervallen.
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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