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Boodschap van paus Franciscus voor de veertigdagentijd 2018

Door het aldoor toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten
verkoelen. (Matteüs 24,12)
Dierbare broeders en zusters,
Andermaal komt het Pasen van de Heer naderbij!
In onze voorbereiding op Pasen biedt God in
Zijn voorzienigheid ons ieder jaar weer de
veertigdagentijd als een sacramenteel teken van
onze bekering. De veertigdagentijd roept ons op
en stelt ons in staat om met heel ons hart en in elk
aspect van ons leven terug te keren tot de Heer.

Met deze boodschap wil ik dit jaar wederom
de hele Kerk helpen om deze tijd van genade
hernieuwd te beleven met vreugde en in waarheid.
Ik neem daarbij als uitgangspunt de woorden
van Jezus in het evangelie van Matteüs: Door het
aldoor toenemen van de zonde zal de liefde van de
meesten verkoelen (24,12).

Deze woorden komen voor in de prediking van
Christus over de eindtijd. Ze zijn uitgesproken in
Jeruzalem op de Olijfberg, waar het lijden van de
Heer begon. Als antwoord op een vraag van zijn
leerlingen voorspelt Jezus een grote beproeving en
beschrijft Hij een situatie waarin de gemeenschap
der gelovigen zich heel goed zou kunnen bevinden:
te midden van grote beproevingen zal het volk
misleid worden door valse profeten, en de liefde
die de kern vormt van het Evangelie zal verkoelen
in de harten van velen.
Valse profeten

Laat ons luisteren naar de passage uit het
evangelie en proberen te begrijpen onder welke
vermomming dergelijke valse profeten zullen
verschijnen.

Zij kunnen optreden als slangenbezweerders
die de menselijke emoties zodanig manipuleren,

dat zij anderen in hun
macht krijgen en hen
leiden waarheen zij
willen. Hoeveel van
Gods kinderen raken
niet betoverd door
kortstondige geneugten,
die misverstaan worden
als waar geluk! Hoeveel
mannen en vrouwen leven
niet in de verrukking van
de droom van rijkdom,
die hen slechts maakt tot
slaven van eigen voordeel
en enge belangen! Hoeveel
gaan er niet door het
leven gelovend dat zij aan
zichzelf genoeg hebben
maar uiteindelijk verstrikt
raken in eenzaamheid!

Valse profeten kunnen ook kwakzalvers zijn
die makkelijke en snelle oplossingen aandragen
voor lijden, maar deze oplossingen blijken al
heel gauw volstrekt nutteloos te zijn. Hoeveel
jongeren worden er niet in beslag genomen door
het wondermiddel van drugs, van wegwerprelaties
en van makkelijke maar oneerlijke verdiensten!
Hoeveel meer zijn niet gevangen geraakt in een
volledig virtueel bestaan, waarin relaties snel
en onverbloemd ontstaan, om daarna enkel
betekenisloos te blijken. Deze oplichters, die door
dingen zonder echte waarde aansmeren, beroven
de mensen van alles wat hen het meest kostbaar
is: waardigheid, vrijheid en het vermogen om te
beminnen. Zij zinspelen op onze ijdelheid, ons
vertrouwen op uiterlijkheden, maar uiteindelijk
maken zij ons slechts tot dwazen. Dit hoort ons
niet te verbazen. Om het hart van de mens te
verwarren, heeft de duivel – een leugenaar en de
vader van de leugen – altijd het kwaad als goed
voorgehouden, valsheid als waarheid. Daarom is
ieder van ons geroepen diep in ons hart te kijken
om na te gaan of wij ten prooi vallen aan de
leugens van deze valse profeten. Wij moeten leren
om nauwkeurig te kijken, onder de oppervlakte, en
te herkennen wat een goede en blijvende indruk
achterlaat op ons hart, want dat komt van God en
komt ons waarlijk ten goede.

Een kil hart
In zijn beschrijving van de hel heeft Dante Alighieri
de duivel afgebeeld als gezeten op een troon van
ijs, in bevroren en liefdeloze isolatie. We kunnen
onszelf heel goed afvragen hoe het komt dat
(naasten)liefde in ons helemaal verkoelt. Welke zijn
de tekenen die signaleren dat onze liefde begint te
verkoelen?

Meer dan wat dan ook wordt (naasten)liefde
gedood door de hebzucht naar geld, de wortel van
alle kwaad (1 Tim. 6,10). De afwijzing van God
en zijn vrede volgen snel daarna; wij verkiezen
onze zelfvernietiging boven de troost die wij
vinden in Zijn woord en de sacramenten. Dit alles
leidt tot geweld tegen degenen die wij ervaren
als een bedreiging voor onze eigen zekerheden:
het ongeboren kind, de ouderen en de zieken, de
migranten, de vreemdelingen onder ons of onze
naaste die niet voldoet aan onze verwachtingen.

De schepping zelf wordt ook een stille getuige
van deze verkoeling van (naasten)liefde. De
aarde wordt vergiftigd door het afval dat is
weggeworpen uit nalatigheid of uit zelfbelang. De
zeeën, zelf ook vervuild, worden overspoeld door
de overblijfselen van de talloze, door schipbreuk
verdronken slachtoffers van gedwongen migratie.
De hemelen, die in Gods plan geschapen waren
om Zijn lof te bezingen, zijn verscheurd door de
machines die instrumenten van dood neer doen
regenen.
De liefde kan ook verkoelen in onze eigen
gemeenschappen. In de apostolische vermaning
Evangelii Gaudium heb ik geprobeerd een
beschrijving te geven van de meest opvallende
tekenen van dit gebrek aan liefde: egoïsme en
geestelijke laksheid, steriel pessimisme, de
verleiding tot zelfingenomenheid, constant ruziën
onder elkaar en de wereldse mentaliteit die ons
enkel bezorgd doet zijn om uiterlijkheden, en
derhalve onze missionaire ijver vermindert.
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La animacion biblica de la pastoral
Door Jenny Sopawiro
Cursus met een moeilijke naam
Van 13 november 2017 tot en met 22 januari 2018
vond er een cursus met een moeilijke naam plaats.
De naam van de cursus luidde: La animacion
biblica de la pastoral of Biblical animation of
all pastoral life afgekort ABP en stond onder
leiding van Gerda Misidjang. Zij is coördinator
van ABP-Suriname en wordt daarbij ondersteund
door diaken Sonny Waterberg. Een twintigtal
enthousiaste cursisten uit verschillende parochiën
booggedurende deze negen weken het hoofd over
de Guidelines for Biblical Animation of All Pastoral
Life for Latin America and the Caribbean.
De cursus hield in dat de deelnemers stapsgewijs
de zeven hoofdstukken tellende handleiding
bestudeerden. De samenstellers van de ABPhandleiding hebben als doel middelen en
handvatten te bieden aan medegelovigen in
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om te
komen tot een persoonlijke ontmoeting met Jezus
Christus door het Heilige Schrift.

Lectio Divina
Belangrijkste handvat dat zij voorstellen is het
beoefenen van de Lectio Divina. Dat is dan ook
het eerste wat aan de deelnemers van de ABPcursus werd aangeleerd. Elke les begon met
de beoefening van de Lectio Divina volgens de
zeven-stappen-methode die elke cursist kreeg
aangereikt. De groep werd opgesplitst in kleinere
groepen van vijf of zes personen waarna één
persoon de Lectio Divina leidde. De bedoeling is
dat elke cursist aangespoord wordt om in zijn of
haar parochie een Lectio Divina groep te starten.
Tijdens de evaluatie bleek het enthousiasme heel
duidelijk, omdat elke cursist aangaf al op de een of
andere manier bezig te zijn met Lectio Divina in
de parochie. Degenen die nog niet zijn begonnen,
hebben al concrete plannen hoe het aan te pakken.
De meeste cursisten vinden de LectioDivinamethode veel diepgang hebben. Deze
methode helpt bij het biddend lezen van de Bijbel.
Middels de Lectio Divina kan de persoonlijk relatie
met Jezus tot stand worden gebracht of dieper
worden. Er is geen speciale voorkennis nodig
waardoor iedereen het kan beoefenen. Het hoeft
ook niet speciaal in de kerk of in een groep te
gebeuren, maar kan thuis en/of alleen.
Bijbelschool
De ABP houdt verder in dat er ook aan bijbelstudie
wordt gedaan. Daartoe zal er een bijbelschool
van start gaan. De bijbelschool is voor iedereen
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bestemd die de behoefte heeft meer over de Bijbel
te leren. Echter geeft Gerda Misidjang aan dat
zij dat niet alleen zal aankunnen. Daarom zal er
eerst een docententeam gevormd worden. Deze
docenten in spe krijgen eerst een intensieve
bijbelstudietraining om klaargestoomd te worden
voor de bijbelschool. De meeste cursisten van
de negen-weekse-cursus gaven aan interesse
te hebben voor deelname aan deze bijbelstudie.
Dat zal vanaf 23 april 2018 steeds op de
maandagavond plaatsvinden tussen 19.00 – 21.00
uur . Andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom.

ABP-kerngroep
De bovengenoemde ABP-cursus heeft ook
geresulteerd in de samenstelling van een
kerngroep bestaande uit Gerda Misidjang
(coördinator), diaken Waterberg, Rita Bakker,
Nelson Pavion, Judith Mercuur, Norma Gravenstijn,
Earl Tokarijo en Clarice Galon. Met goedkeuring
van de bisschop zullen genoemde personen
officieel aangesteld worden als lid van de ABPcommissie. Deze commissie heeft als hoofdtaak
plannen te ontwikkelen om ABP op bisdomniveau
te promoten. Ze zal steeds op de derde maandag
van de maand bij elkaar komen.

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

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 11 februari 2018

KATERN A – Pagina

3

geloof & leven
Opo-Yariviering St. Alfons
Door Angela Gorré
Opening
“Geweldig, geweldig, geweldig; ik heb flink
gelachen,” waren de woorden van een van onze
trouwe werksters tijdens de St. Alfons opoyariviering die gehouden werd op vrijdag 19
januari in de Schakel. “De spontane optredens van
o.a. het Caeciliakoor, duo broeder Carlo Graanoogst
en zuster IlseTuinford en onze master of ceremony
golden-oldieszanger broeder Hedwig Sweet
maakten de avond helemaal compleet.”
Onder het genot van een hapje en een drankje
werden de aanwezigen welkom geheten
door zuster Elly Raymann. Zij gaf aan dat het
belangrijkste doel van zo’n avond is om blijk
van waardering te geven aan alle betrokkenen
bij het uitvoeren van onze missie en visie. Het
voornaamste hierbij is: het Rijk van God zichtbaar
te maken door beleving en verkondiging van het
evangelie.
Een nevendoel van de avond was om de onderlinge
band te versterken. “Het gevoel van saamhorigheid
moet gevoed worden, want zonder die geest zullen
wij niet in staat zijn om verder te groeien. Vandaar
ook onze konmakandra, die om de ene maand
na de dienst onder de kap van de Mantel wordt
gehouden,” aldus zuster Elly.
Korte terugblik St. Alfonsus
De ontwikkelingen werden op een rijtje gezet: het
vertrek van Mgr. Choennie vanwege zijn wijding
tot bisschop van Paramaribo, de aanstelling van
pater Jan als pastoor van pastoraal gebied West
waaronder onze parochie ressorteert, de wijding
van pater Crescent tot priester en zijn aanstelling
tot kapelaan. Het zijn allemaal ontwikkelingen
ten behoeve van Gods werk. Pater Crescent is
inmiddels terug naar zijn geboorteland waar hij
zijn priesterschap zal voortzetten.
De parochieraad bestaat sinds de aanstelling
van Pater Jan uit vertegenwoordigers van de
werkgroepen liturgie, diaconie, catechese,
beheer-financieel en een vertegenwoordiger
van het secretariaat. Er is jammer genoeg nog
geen kandidaat die zich heeft aangemeld om het
jongerenwerk op zich te nemen.

Entertainment
Voordat onze jonge zangeres Fallon onder
muzikale begeleiding van onze organist Gideon een

deze mooie avond.”
“Ik zag een hele brede glimlach op het gezicht van
pater Jan toen ik eerst zijn tafel uitnodigde om ons
voor te gaan bij het eten. “Oow ja, ja, ja Angela. Dat
laat ik me niet twee keren zeggen hoor. Ik kom
eraan!”, liet hij nog even weten.”
“Allemaal blijde gezichten bij elkaar.”
Er was zoveel te vertellen. Een mooi afsluitertje
was het moment toen zuster Lucinda bij het lied
Rijen, rijen, rijen in je wagentje Pater Jan aan
de schouder pakte en dansend de zaal rondliep.
Iedereen, jong en oud, liep al dansend achter pater
Jan ‘de chauffeur’ aan. “Mijn avond kon gewoon niet
meer stuk na dit gezien te hebben.”

lied ten gehore bracht, sprak ze een bemoediging
uit naar alle genodigden: “Vaak genoeg gaan wij
naar God wanneer we iets nodig hebben, wanneer
we problemen hebben en een oplossing willen,
maar wanneer gaan wij naar God om alles te doen
behalve te klagen en om te vragen voor een gunst?
Wanneer gaan wij naar God om simpelweg te
zeggen: Dank U wel God, ik houd van U?”
Het lied I am not here to complain about my
many problems….I love to love You Lord sprak
daarom eenieder aan en gaf ons een gevoel van
dankbaarheid om bij elkaar te zijn en de Heer te
danken voor alles wat Hij keer op keer voor ons
doet.
Verder heeft komediant Pres Juriaantje ons flink
aan het lachen gebracht. Ay, die oude mopjes van
onze voorouders blijven nog altijd zo grappig.
Ook de leden van de werkgroepen collectanten
en diaconie hebben twee mooie gedichten
voorgedragen. Pater Jan sloot het programma af
met een toost en zegende het lekkere eten. Na het
formele gedeelte werd de sfeer verhoogd door
mooie achtergrondmuziek.

Reacties
“Het geeft mij een goed gevoel als je merkt dat al
dat harde werk niet zomaar is verricht.”
“Alles verliep naar planning en er was een goede
verstandhouding in de commissie.”
“De leden hebben met hart en ziel meegewerkt aan

Hartelijk, dynamisch, toegewijd
Zuster Lucille Karg: “Nou, ik vond de avond heel
gezellig. De parochieraad werd voorgesteld en
dat was een goed idee, want meestal is deze niet
bij iedereen bekend. De stand-up comedian was
echt gezellig, een welkome attractie. Alfons heeft
veel talent en men heeft dat niet onder stoelen of
banken gestoken. De heer Sweet kan ook nog heel
goed zingen, de leeftijd speelt daarbij dus geen
rol. De afsluiting in rijdans met de pater voorin
ging rustig aan, maar toen pater mevrouw Troon
(87 jaar) meenam en voor hem liet gaan, nam ze
echt de leiding over. Plotseling moesten we ons
tempo verhogen, want mevrouw Troon maakt
geen grappen als het gaat om dansen, springen en
rennen. Ik kon haar bijna niet bijhouden en was
opgelucht toen ik hoorde dat we mochten freezen.
En met mij velen, want iedereen stopte gelijk. Pater
Jan was ook heel spontaan en sportief.”
Zuster Mayra: “Ik vond het een geslaagde
avond. Het eten was heerlijk en de mensen
hebben genoten. De opbouw van de avond was
afwisselend. Door de opkomst kan ik concluderen
dat er behoefte is aan dit soort bijeenkomsten. Het
gaat niet alleen om de gezelligheid, maar zo leer je
ook de andere kant van de werkers kennen”.
Ik ben het eens met zuster Mayra. Gezelligheid
hoort erbij, maar wij moeten zeker doorgaan
met het werk van de Heer. Onze parochie is weer
toe aan motivatiedagen/-weekenden waarbij
wij serieus moeten nadenken over hoe verder
te gaan met onze parochie. Onze parochie
wil een hartelijke, dynamische en toegewijde
geloofsgemeenschap zijn waar Gods rijk zichtbaar
is. Dat kunnen wij slechts verwezenlijken als wij er
met zijn allen aan werken.

11 februari 2018: 160 jaar geleden eerste verschijning Maria in Lourdes
Door pater Martin Noordermeer o.m.i.
Film op Apintie TV
Zondag 11 februari 2018 is het precies 160 jaar
geleden dat Maria in Lourdes is verschenen aan
Bernadette Soubirous. Op 11 februari 1858, 4
jaar nadat Paus Pius IX op 8 december 1854 het
dogma van MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
had uitgeroepen kwam Maria dit bevestigen in
Lourdes. Op zondag 11 februari zal op APINTIE TV
een film van Jean De Lannoy vertoond worden over
het gebeuren in Lourdes, de meest historische film
over het grootse gebeuren. Ik heb van stichting
LES SANCTUAIRES DE LOURDES toestemming
gekregen om deze film via het Surinaamse tvstation Apintie TV te vertonen om het gebeuren en
de boodschap van Lourdes bekend te maken. Neem
de gelegenheid om deze film te zien!

CD Internationale rozenkrans vanuit Lourdes
Ook is in verband met dit 160-jarig jubileum van
de verschijningen een cd verkrijgbaar die als
titel draagt: INTERNATIONALE ROZENKRANS
vanuit LOURDES. In elf talen wordt de rozenkrans
voorgebeden waaronder ook het Nederlands,
Vlaams en Surinaams. Het meest kenmerkende
van deze rozenkrans is het antwoord op de
weesgegroetjes. Je verstaat namelijk absoluut
niet wat er gebeden wordt, omdat iedereen
antwoordt in zijn eigen taal, door elkaar heen. Er
zijn drie Marialiederen aan toegevoegd en ook
de 18 verschijningen zijn in een soort hoorspel
vastgelegd op de cd: verteld en uitgelegd. De
cd bevat een rechtstreekse opname, met de
feestklokken, de klok van de Rozenkrans-basiliek
en het orgel van de esplenade.
O.L.Vrouw van Lourdes, bid voor ons.
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Hoe herken ik nepnieuws?
Door Marijke Karg

Het thema voor de 52e Werelddag voor
Communicatie die gevierd wordt op de zondag
voor Pinksteren is ’De waarheid zal u vrijmaken
(Joh 8:32). Nepnieuws en journalistiek voor vrede’.
Paus Franciscus roept alle mensen wereldwijd
op om te strijden tegen de verspreiding van
nepnieuws.

Definities
Nepnieuws (in het Engels fake news) is
desinformatie verhuld als nieuws, dat verspreid
wordt via websites, sociale media en traditionele
media. Doel is volgens Wikipedia het verdienen
van geld of het beïnvloeden van de publieke
opinie. De sociale media worden vaak gebruikt als
katalysator.
Een definitie die door twee bekende internationale
dagbladen wordt gehanteerd: nepnieuws betreft
volledig verzonnen verhalen, die als berichtgeving
gepresenteerd worden. Er bestaat evenwel een
verschil tussen nepnieuws en andere vormen
van slechte journalistiek, zoals overdrijving of
het verzinnen van extra feiten bij werkelijke
gebeurtenissen.

Begripsgeschiedenis
In de Engelstalige wereld werd fake news reeds
in de vroege 21e eeuw gehanteerd. Eerst ter
aanduiding van satirische mediarubrieken met
verzonnen nieuwsberichten (hoaxes). Vanaf 2016
werd de term in diverse vertalingen internationaal

gangbaar naar aanleiding van de presidentiële
verkiezingen in de VS. Door verzonnen berichten
over beide kandidaten zou aan veel kiezers
foutieve informatie verschaft zijn. Dit zou de
uitslag van de verkiezingen hebben beïnvloed.
Sinds de opkomst van de sociale media gaat de
verspreiding van nepnieuws, fake-berichten en
hoaxes razendsnel. Iedereen kan tegenwoordig
een like plaatsen op internet. Daardoor lijken de
grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties
te vervagen. Het wordt steeds moeilijker om ze
van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde
mening te kunnen vormen.
Waarom nepnieuws?
Met nepnieuws valt geld te verdienen. Hoe meer
mensen op een artikel klikken, hoe meer geld
de adverteerders krijgen vanwege de getoonde
advertenties. En een pakkende, sensationele kop
levert vaak veel clicks op. En dus veel geld. Ook
maken mensen bewust nepnieuws om meningen
te beïnvloeden, bijvoorbeeld in de aanloop naar
verkiezingen.
Makers en verspreiders van nepnieuws gebruiken
allerlei psychologische technieken om te proberen
lezers te overtuigen. Ze vertellen bijvoorbeeld
iets negatiefs over een bekende Surinamer. Of ze
laten zien en vertellen dat je door gebruik van een
bepaald middel of medicijn - niet wetenschappelijk
onderzocht - in korte tijd kilo's vet kwijtraakt.
Hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van de
mens. Via de sociale media kan het nieuws of de
advertentie razendsnel worden gedeeld. Dit levert
niet alleen vele clicks op, maar kan een mens ook
schade berokkenen.
Als we onwaarheden als waarheid aannemen, is
het erg moeilijk om een gefundeerde mening te
vormen.

Herkenning
Met de volgende tips kun je nepnieuws beter
herkennen.
a. Wie is de afzender van het bericht? Bestaat
deze persoon echt? Kijk bij websites altijd in de
disclaimer of bij 'over ons'.
b. Welke intentie heeft die afzender? Waarom is het
artikel geschreven en voor wie? Welke (politieke,

Noveen met Zalige Petrus Donders

financiële of andere) belangen heeft de afzender?
Of is het bedoeld als satire?
c. Welke techniek is gebruikt? Hoe wordt er
ingespeeld op emotie, worden er zaken weggelaten,
wordt er een autoriteit aangeroepen? Welk
camerastandpunt wordt gebruikt? Welke beelden
worden getoond met welke muziek erbij? Worden
er veel hoofdletters en uitroeptekens gebruikt in
een krantenkop?
d. Kun je het verifiëren? Is het alleen op sociale
media of zie je het ook in de meer gerespecteerde
media? Gaat het om een onderzoek? Controleer dan
hoe het is onderzocht.
e. Welke bron is gebruikt? Nepberichten maken
vaak gebruik van fictieve bronnen, dus kijk verder
dan alleen een bronvermelding. Worden tekst en
foto op dezelfde manier gebruikt als in de originele
bron? Of is het bericht uit de context gehaald? Is er
geen link naar de bron? Google dan. Bij voorkeur
in een anoniem venster, om je filter bubble te
omzeilen.
f. De hele waarheid en niets dan de waarheid.
Nepnieuws kan wel degelijk waarheden bevatten.
Hoe meer waarheid er in een bericht zit, hoe
overtuigender het lijkt. Controleer of een bericht
de hele waarheid en niets dan de waarheid bevat.
g. Of een interpretatie van andermans waarheid?
Zelfs feiten kunnen op verschillende manieren
worden geïnterpreteerd. Daarmee zijn ze nog niet
fake.
h. Check ook foto's. Dat kan via Google of Tineye
Reverse Image Search. Google laat precies zien
wanneer en op welke sites de afbeelding eerder te
zien is geweest.
Hoe stop je nepnieuws?
Als je onzin herkent en je wilt die ontkrachten,
verdiep je dan eerst in de verschillende
opvattingen hierover. Deel het nieuws niet,
maar verwijder het meteen. Geef dit door aan je
vrienden, zodat ze kunnen helpen het nepnieuws
de kop in te drukken.
De opzettelijke valse berichtgeving vormt een
gevaar voor de samenleving. De tragedie van de
desinformatie is dat het mensen beschadigt, in
diskrediet brengt, hen voorstelt als vijanden, hen
zelfs demoniseert om conflicten aan te wakkeren.

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders

Tijd en geduld
Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij
het begin of het einde van de dag, even stil te vallen
en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
In de drukte van elke dag is dat een welkom
geschenk. De betekenis van het getal negen in een
noveen maakt ons duidelijk dat nieuwe dingen
tijd vragen om te groeien. En dat groeien niet
altijd even vlot loopt zoals we hopen of dromen,
het gebeurt met vallen en opstaan. Tijd en geduld
hebben is de boodschap.
Toevlucht tot noveen
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om
in navolging van Maria en de apostelen negen
dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare
volgelingen van Christus hebben in de loop van
de eeuwen bij problemen en moeilijkheden, bij
duisternis en vertwijfeling, bij onzekerheid en in
nood hun toevlucht genomen tot een noveen en
met resultaat.

Rome reports elke donderdag om 18:00u op
Apintie tv, kanaal 10.

Negen dagen, negen delen, negen edities
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid
met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen
te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze
gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en
bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook
aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en
God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons
welzijn.
Vanaf de volgende editie, editie 07 van 18 februari
2018, zal er elke week een deel van de noveen met
Zalige Petrus Donders aangeboden worden. Negen
dagen, negen delen, negen edities. Volgende week
deel
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Zesde zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Leviticus 13, 1-2. 45-46
De Heer sprak tot Mozes: ‘Heeft iemand een
gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid, en gaat
het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij
de priester Aäron of bij een priester van diens
geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los
laten hangen; hij moet zijn baard bedekken, en
roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt,
is hij onrein; hij moet apart wonen, en buiten het
kamp blijven.’

Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 31 – 11,1
Broeders en zuster, Of gij dus eet of drinkt, of wat
gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Geef geen
aanstoot, noch aan joden noch aan Grieken noch
aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk
ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel,
maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered
worden. Wees mijn navolgers zoals ik het ben van
Christus.
Evangelielezing: Marcus 1, 40-45
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die
op zijn knieën viel en Hem smeekte: ‘Als Gij wilt
kunt Gij mij reinigen.’ Door medelijden bewogen

stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak
tot hem: ‘Ik wil, word rein.’ Terstond verdween
de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij
hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem:
‘Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar
ga u laten zien aan de priester en offer voor uw
reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven om ze
het bewijs te leveren.’ Eenmaal vertrokken begon
de man zijn verhaal overal in het openbaar te
vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de
stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen
verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten
naar Hem toe.

Gedachten bij de schriftlezingen

Bij huidvraat denken wij direct aan lepra of
melaatsheid, een ziekte die je zenuwstelsel
aantast met gevoelloosheid en uitsluiting door de
gemeenschap als gevolg. Maar het Hebreeuwse
woord heeft een veel bredere betekenis en kan
onreinheid opleveren op allerlei gebied. Wat
betekent onrein zijn voor onszelf en onze omgeving
en hoe kun je weer rein worden? Paulus zegt:
‘Doe alles ter ere van God. Ik zoek niet mijn eigen
voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze
worden gered. Dus volg mij na, zoals ik Christus
navolg.’ (1 Korintiërs 10,31.33).

Onreinheid
Levitische onreinheid had meerdere kanten. Ze
kon een kwestie zijn van biologie, bijvoorbeeld
specifieke huidziekten, maar ze kon ook een
morele of rituele overtreding zijn die iedereen kon
begaan. Het Hebreeuwse woord sara’at, dat hier
vertaald wordt met huidvraat, heeft namelijk een
veel bredere betekenis dan alleen een huidziekte.
Het is een aandoening die ook huizen, kleding,
leer en andere voorwerpen kan treffen (Leviticus
14,54). Er bestaat geen goed Nederlands woord
dat dit alles dekt. Het gaat hier blijkbaar niet om
lepra, maar om een andere huidaandoening, die
wel ernstig, maar niet ongeneeslijk is. In de tekst
vinden we zeven voorbeelden van huidziektes. Het
getal zeven impliceert totaliteit en volledigheid. Het
suggereert dat alle vormen van huidaandoeningen
aan de orde komen. Deze volledigheid komt ook
naar voren in de voorgeschreven periode van
zeven dagen waarin iemand zich moet afzonderen.
Daarna wordt gekeken of er verbetering is
opgetreden. Opvallend is de rol van de priester
in deze. Hij fungeert als een soort medicus en
bepaalt of iemand onrein is of niet. Deze rol zien
we ook terug in het Nieuwe Testament waar
Jezus iemand die Hij genezen heeft direct naar de
priester stuurt om de genezing te laten vaststellen.
Wordt iemand onrein verklaard, dan moet hij een
aantal handelingen verrichten (Marcus 1,44) om te
voorkomen dat anderen besmet worden. Ook moet
hij afgezonderd van de gemeenschap leven. Ziekte
tast immers het leven aan. Hoe erger de kwaal, des
te sterker de macht van de dood. Wie getroffen is
door sara’at, behoort al tot het huiveringwekkende
gebied van de dood en is daardoor gescheiden van
de sfeer die behoort bij Hem die de God van het
leven is.
Is er hoop?
In Psalm 32, de antwoordpsalm van deze zondag,
wordt gesproken over een samenhang tussen lijden
en schuld. Deze is zelfs tot thema op zich verheven.
God geeft de psalmist inzicht en raad en voorspelt
dat, als hij zich goed gedraagt, geen kwaad hem zal

vorm van boosheid aangeduid wordt, komt vreemd
over. Jezus lijkt vooruit te lopen op het feit dat de
man niet gehoorzaamt, maar uitgebreid overal
zijn verhaal doet. Ook stuurt Hij hem naar de
priester voor de afhandeling na de genezing en als
getuigenis van wat er is gebeurd. Deze opdracht is
tegelijk een bevestiging dat Jezus zich aan de wet
houdt.

treffen. Een slecht mens heeft immers veel leed te
verduren, maar met degene die op God vertrouwt
zal het goed gaan. Het geheel nodigt de mens uit
tot een zinvol, verstandig bestaan waarbij hij
zich richt op God die hem met liefde zal omringen
(verzen 8- 10). Ommekeer is altijd mogelijk. Het
leven omgooien en vertrouwen op God zorgt voor
redding en verandering van de situatie - een vorm
van genezing en hoop op leven.

Genezing
Jezus trekt rond in Galilea en verkondigt het goede
nieuws in de synagogen. Hij brengt genezing.
We kunnen dit zowel letterlijk als figuurlijk
begrijpen. In dit verhaal komt er zonder enige
inleiding iemand naar Hem toe die aan huidvraat
lijdt. Aangenomen wordt dat de genezing tijdens
de rondtocht door Galilea plaatsvindt, maar het
verhaal speelt zich niet af in een van de synagogen.
Daar mag de zieke niet komen. Ook al wordt de
locatie niet genoemd, deze impliceert wel iets.
Jezus was tot nu toe actief op plaatsen die Hem een
zekere beschutting boden. Deze genezing speelt
zich waarschijnlijk ergens buiten af, gezien het feit
dat de man op Hem toe komt lopen. De naam van de
zieke wordt niet genoemd en er zijn geen getuigen,
hetgeen het isolement van de man onderstreept.
In het verhaal zijn drie tekstgedeelten te
onderscheiden. Het begint met de zieke die bij
Jezus komt en Hem smeekt rein gemaakt te worden
(Marcus 1,40-42). Hier gebeuren twee bijzondere
dingen: de man valt uit diepe achting voor Jezus op
zijn knieën. Tegelijkertijd overtreedt hij hiermee
de wet, want hij komt veel te dicht in Jezus’ buurt,
waardoor hij Hem kan besmetten. Jezus op zijn
beurt verliest uit medelijden alle voorzichtigheid
uit het oog en raakt de man aan. Zo verbreekt Hij
het sociale isolement waarin de man volgens de
regels in Leviticus als onaanraakbare verkeert.
In het tweede deel (1,43-44) stuurt Jezus de man
weg met de waarschuwing niets te zeggen. Deze
waarschuwing die in veel vertalingen met een

Verkondiging van het goede nieuws
In het derde en laatste stukje van dit verhaal
(1,45) blijkt dat de genezene geen gehoor geeft
aan de woorden van Jezus. De reinheid brengt de
man weer terug in de wereld van de menselijke
gemeenschap. Daar vertelt hij aan ieder die het
horen wil over zijn wonderbaarlijke genezing. Zo
wordt hij een volgeling en verspreider van de goede
boodschap. Jezus op zijn beurt kan daardoor niet
meer rustig rondlopen en trekt zich terug in
eenzaamheid, waardoor Hij als het ware zelf in de
positie van huidvraatlijder komt. Met één groot
verschil: Hij wordt niet gemeden, maar opgezocht!
Opstanding
De ontmoeting met de anonieme huidvraatlijder
onthult een van de diepste kernen van het
evangelie. De uitgestotene komt vanuit zijn
eenzaamheid naar Jezus toe, wordt door Hem
aangeraakt en gereinigd. Vervolgens gaat hij
optreden als verkondiger. Hij is letterlijk en
figuurlijk genezen. Jezus staat met zijn handelen
in de lijn van de traditie van Elia en Elisa, maar is,
zoals ook door Johannes de Doper is gezegd, vele
malen sterker. Hij raakt de zieke aan en geneest
hem zonder daarvoor God te hoeven aanroepen.
Hij heeft deze therapeutische kracht gekregen
toen Gods Geest voorgoed in Hem vaardig werd.
Hij reikt ons zijn hand en slaat een brug tussen
leven en dood. Hij overwint de dood zoals dat ook
gebeurt met zijn opstanding. Hij is de lijdende
knecht des Heren die onze ziekten draagt en ons
lijden op zich neemt (Jesaja 53,4).

Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
en op Youtube:
Centraal Media Informatie RK
Bisdom Paramaribo
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gebeden voor iedere dag
Maandag 12 februari
Dagtekst
Lc 18,14: Wie zich vernedert zal verheven worden.

Overweging: Waarheid
Het geloof voedt zich aan de bron van de
waarheid en put uit haar leven en kracht. Het zal
noodzakelijk zijn om de aandacht van de gelovigen
opnieuw op het middelpunt van de onthulde
waarheid te vestigen: Christus en het leven in
Christus. Natuurlijk mag men niet verwachten dat
de mensen door de Kerk geestdriftig worden en in
de Kerk vreugde aan het geloof beleven, wanneer
vragen die eigenlijk van secundaire aard en
betekenis zijn, in het middelpunt van de publieke
belangstelling komen te staan; en vooral, wanneer
zulke vragen aan de gelovigen voorgelegd worden
onder voorwendsel van een objectieve en zakelijke
argumentatie en met methoden die als instrument
misbruikt worden.
Gebed
Machtige God, maar al te vaak hebben we moeite
gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn. We
vergeten dat U in uw wijsheid en macht steeds het
beste met ons voorheeft. Help mij uw tekenen en
woorden te verstaan, zodat ik groei in geloof en
vertrouwen dat U uw verbond gestand zult doen,
vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Dinsdag 13 februari

Dagtekst
Mt 5,44: Heb je vijanden lief en bid voor wie je
vervolgen.

Overweging: Gewond door woorden
Iemand van wie je houdt of die je respecteert
maait je omver door een gemene opmerking of
een ondoordachte uitspraak. En daar lig je dan,
gewond en bloedend. Misschien waren de woorden
bedoeld om je te kwetsen, misschien niet; maar
eigenlijk maakt dat niet uit. De wond is diep en de
beschadiging zit vanbinnen. Een gebroken hart,
verwonde trots, gekwetste gevoelens. Als je wel
eens hebt geleden onder de woorden van iemand
anders, zal het je goed doen om te horen dat er
een balsem is om deze wonden te verzachten. Laat
deze woorden uit 1 Petrus 2,23 op je inwerken:
‘Hij werd gehoond en hoonde zelf niet ... hij liet het
oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.’
Zie je wat Jezus deed? Hij liet het oordelen over
aan God. Hij zocht niet naar vergelding. Hij eiste
geen excuus. Misschien verbijsterend, maar Jezus
deed het tegenovergestelde; Hij nam het voor zijn
tegenstanders op. ‘Vader, vergeef hun, want ze
weten niet wat ze doen.’ (Lc 23,34).

Gebed
Eeuwige, door alle tijden heen hebt U mensen
bemoedigd en geeft U mensen kracht om boven
zichzelf uit te stijgen. Door de mond van profeten
hebt U telkens uw trouw toegezegd en ook Jezus
wist dat Hij zich geheel op U kon verlaten. Waarom
heb ik er dan zo vaak moeite mee mezelf aan U
toe te vertrouwen? Sterk mijn geloof en houd mij
staande, zo bid ik U vandaag en alle dagen van mijn
leven. Amen.
Woensdag 14 februari

Dagtekst
Mt 5,16: Laat zo jullie licht schijnen voor de
mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie
Vader in de hemel verheerlijken.

Overweging: Hij zag alleen goede dingen
Van die oude zieke man moet ik veel leren. Ik heb
hem bezocht in de kliniek. Hij zat half recht. Zijn
longen zijn kapot, omdat hij jarenlang voor een
open vuurtoren heeft gewerkt, zonder masker
of enige andere bescherming. Hij heeft vlammen
ingeademd en nu hangen rond z’n bed de slangen
zuurstof die hem in leven moeten houden.
‘Zuurstof’, zegt hij, ‘dat is toch iets goeds, een echte
weldaad.’ En ineens denk ik eraan dat ik alle dagen
zomaar en gratis van deze weldaad profiteer.
Even later glimlacht hij: ‘Ik heb hier toch een mooi
uitzicht.’ Door het venster ziet hij alleen maar
de toppen van wat bomen, een paar wolken, een
beetje blauwe lucht. ‘Die mij hier verzorgen zijn
allemaal even goed’, zegt hij nog en voor ik wegga:
‘Maar ja, het komt allemaal wel goed.’ En hij weet
evengoed als ik dat zijn kapotte longen nooit
meer zullen genezen. Van deze man moet ik veel
leren. Hij heeft zelfs in deze uitzichtloze situatie
niets verkeerds gezien. Hij zag alleen maar goede
dingen. Hoe is ’t mogelijk? Deze man moet me
leren leven, vooral in dagen dat me alles tegenzit,
ofschoon ik over niets echt te klagen hebt.

Gebed
Eeuwige God, ik word dikwijls overweldigd door
de gebeurtenissen in de wereld en raak verpletterd
onder de harde werkelijkheid. Ik bid U: bevrijd
mij van mijn moedeloosheid en van alles wat
mij belast. Open mijn oren en mijn hart voor uw
boodschap van hoop en nieuwe toekomst en
versterk in mij het geloof in uw visioen van een
wereld waarin recht en vrede zullen zegevieren, U
die mijn God zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Donderdag 15 februari

Dagtekst
Mt 4,19: Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot
vissers van mensen maken.'

Overweging: De wereld heeft dienaren nodig
De wereld heeft dienaren nodig. Mensen zoals
Jezus. Hij verkoos het afgelegen Nazaret boven het
hoofdpodium in Jeruzalem, de timmerwerkplaats
van zijn vader boven een paleis met marmeren
pilaren en drie decennia anonimiteit boven een
leven in de spotlights. Jezus kwam om te dienen.
Hij verkoos gebed boven slaap, de wildernis
boven de Jordaan, opvliegende apostelen boven
gehoorzame engelen. Als ik had mogen kiezen, had
ik mijn team apostelen samengesteld uit cherubim
en serafim, of Gabriël en Michaël, ooggetuigen
van de reddingsoperatie bij de Rode Zee en het
vuur dat neerdaalde op de Karmel. Ik had engelen
gekozen. Jezus niet. Hij koos mensen. Petrus,
Andreas, Johannes en Matteus. Toen ze bang waren
voor de storm, bracht Hij die tot zwijgen. En toen
ze op een bruiloft zonder wijn kwamen te zitten
en geen voedsel hadden om de menigte te voeden,
voorzag Hij hen daarvan.
Gebed
God van liefde, U die van alle mensen houdt, uw
boodschap van bevrijding en barmhartigheid is
bestemd voor vriend en vijand. Ik bid U: kom mij
tegemoet overal waar ik zoek naar vrede en liefde.
Verwarm mijn hart en open mijn ogen voor uw
mildheid en liefde. Dat vraag ik U door Jezus, uw
Zoon, mijn broeder. Amen.

je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb
toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben.

Overweging: Nieuw gebod
Wat is er nu eigenlijk voor nieuws aan dat gebod,
elkaar lief te hebben? In het Oude Testament
kom je dat gebod toch ook al tegen? Is het dus
werkelijk een nieuwigheid. Nee, dat is niet zo. Dit
nieuwe gebod is tegelijk ook een oud gebod. Maar
waarom dan toch ook nieuw? Omdat het in de
mond van Jezus als nieuw klinkt. Het wordt niet
zomaar gezegd door de een of andere voorganger,
het wordt gezegd door degene die zijn eigen leven
gegeven heeft tot verzoening van al onze zonden.
Jezus heeft recht van spreken. Jezus kan bij dit
gebod naar zichzelf verwijzen. Heb elkaar lief,
zoals ook Ik jullie heb liefgehad. Ook vandaag
staat dit oude gebod weer als nieuw voor ons. Al
heb je het al duizend keer geprobeerd, al is het
ook duizend keer mislukt, vandaag vraagt Jezus
het je opnieuw: Heb de ander lief, zoals Ik jou heb
liefgehad. Wie werkelijk Jezus' liefde kent, ziet de
ander met nieuwe ogen.

Gebed
God, Schepper van alle wijsheid, ik dank U voor
mijn leven en voor al wat ik kan. Ik dank U voor
alle wijsheid en kennis, die U aan mij schenkt. Dat
ik blijvend besef dat deze gaven van U afkomstig
zijn. Zo bid ik U in naam van Jezus Christus en uit
kracht van uw heilige Geest. Amen.
Zaterdag 17 februari

Dagtekst
Mt 5,46: Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk
loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook
niet?

Overweging: Volwassenen en jongeren
Jongeren rebelleren. Het is hard voor de ouders
te weten dat de jeugd geen eerbied heeft voor
hetgeen zij zo moeizaam hebben opgebouwd.
Voor die jongeren is het onbegrijpelijk waarom
volwassenen zo hardnekkig vasthouden aan eigen
verworvenheden. Wees echter niet blind voor het
goede in mekaar. Iedere generatie heeft haar eigen
inzichten, haar eigen moeilijkheden, en ook haar
eigen tradities. Iedere generatie heeft recht op haar
eigen wereld. Laten we toch plaatsmaken voor
elkaar. U, oudere, hebt destijds voor uw idealen
gevochten. U heeft welvaart gebracht. Houdt
niet eraan vast als aan een nooit voorbijgaande
verdienste. Heb vertrouwen in die na u komen.
Jij, jongere, geloof in de toekomst, maar ook in het
verleden van je voorgangers. We moeten samen
blijven breken en bouwen, want het huis op deze
wereld is nooit helemaal af! Breken doet pijn en
bouwen brengt vreugde.
Gebed
Goede God, ik kom in uw huis, omdat ik deel wil
uitmaken van uw kerk. Open mijn hart voor uw
Woord, opdat ik het goede in mezelf en in anderen
herken en mij inzet voor uw koninkrijk, dat mij
beloofd is door Christus, mij Heer. Amen.

Luister naar de Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u
op Radio Immanuël 95.9 FM

Vrijdag 16 februari

Dagtekst
Joh 13, 34: Ik geef jullie een nieuw gebod: dat
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geloofsverdieping
Oren, hart en handen: de route van Gods Woord
Tijdens de algemene audiëntie van 31 januari sprak paus Franciscus over de dienst van het woord als
dialoog tussen God en zijn volk.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
We gaan vandaag verder met de catecheses over
de heilige Mis. Na te hebben stilgestaan bij de
openingsritus, overwegen we nu de dienst van het
woord. We komen samen om te luisteren naar wat
God gedaan heeft en nog wil doen voor ons.
Het is een ervaring die ‘live’ plaatsvindt en niet
van horen zeggen is. “Wanneer in de Kerk de
Heilige Schrift gelezen wordt, spreekt God zelf tot
zijn volk en verkondigt Christus, die aanwezig is
in zijn Woord, het Evangelie” (Algemeen Statuut
van het Romeins Missaal, 29; vlg. Sacrosanctum
Concilium, 7:33).

Niet praten tijdens de lezingen
Hoe vaak worden er, terwijl het Woord van God
gelezen wordt, opmerkingen gemaakt: “Kijk hem
eens…, zie je de hoed die zij opheeft? ” En je begint
commentaar te leveren. Moet je commentaar
leveren terwijl het Woord van God gelezen wordt?
Nee, want als je praat of aan iets denkt, luister
je niet naar het Woord van God. Als het Woord
van God in de Bijbel wordt voorgelezen – de
eerste lezing, de tweede, de antwoordpsalm en
het Evangelie – moeten we luisteren en ons hart
openen. Het is God zelf die tot ons spreekt.

Luisteren met een open hart
De Bijbel houdt op een geschrift te zijn. God is het
die, door middel van de persoon die leest, tot ons
spreekt en ons oproept met geloof te luisteren.
De Geest “die gesproken heeft door de profeten”
(Credo) en de heilige schrijvers heeft geïnspireerd,
zorgt ervoor dat “het Woord van God in de harten
bewerkt wat het oor beluistert” (Lectionarium,
inl., 9). Om naar Gods Woord te luisteren, heb je
een open hart nodig om de woorden te ontvangen.
God spreekt en wij bieden Hem ons gehoor aan, om
vervolgens wat we hebben gehoord in de praktijk
te brengen. Het is heel belangrijk om te luisteren.
Soms begrijpen we het misschien niet goed,
omdat sommige lezingen iets moeilijker zijn. Maar
God spreekt ook tot ons op een andere manier.
We moeten stil zijn en naar het Woord van God
luisteren.
De 'tafel' van geestelijk voedsel
Het is een levensbelangrijke kwestie om naar het
Woord te luisteren. De ingrijpende uitdrukking

zegt: “Niet van brood alleen leeft de mens, maar
van alles wat uit de mond van God voortkomt”
(Mt. 4,4). Het leven dat ons gegeven wordt door het
Woord van God. We spreken over de dienst van het
woord als de ‘tafel’ die de Heer aanricht om ons
geestelijk leven te voeden. Het is een overvloedige
tafel -die van de liturgie- die in ruime mate put
uit de schatten van de Bijbel (vlg. Sacrosanctum
Concilium, 51). Zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament wordt door de Kerk het unieke en
identieke mysterie van Christus verkondigd (vlg.
Lectionarium, Intr., 5).
Kerkelijke eenheid
De zondagse bijbellezingen worden aangeboden
in drie cycli, in het licht van de synoptische
evangeliën die ons begeleiden gedurende
het liturgisch jaar: een grote rijkdom. De
antwoordpsalm heeft als doel bij te dragen aan
de meditatie van wat we in de lezing ervoor
hebben gehoord. Het liturgisch voordragen van
de lezingen, met de gezangen ontleend aan de
Heilige Schrift, drukt de kerkelijke eenheid uit.
Het bevordert die en begeleidt zo de weg van
iedereen Daarom is het weglaten van lezingen of
het vervangen ervan door niet Bijbelse teksten,
verboden.

De Heer spreekt tot ons
Men leest de krant want dat is het nieuws van
de dag. Nee! Het Woord van God is het Woord
van God! De krant kunnen we daarna lezen. Door
het Woord van God spreekt de Heer tot ons. Dat
Woord vervangen door andere dingen verarmt
en verwatert de dialoog tussen God en zijn
biddende volk. Respect is vereist bij de ambo en
het gebruik van het Lectionarium. Men dient over
goede lectoren en voorzangers te beschikken. Het
is noodzakelijk te zoeken naar goede lectoren!
Mensen die goed kunnen voorlezen, geen mensen
die lezen en de woorden opeten waardoor je er
niets van begrijpt. Lectoren bereiden zich voor
en oefenen voorafgaand aan de Mis om goed voor
te lezen. Dat zorgt voor een sfeer van stilte en
ontvankelijkheid.
Onmisbare ondersteuning
We weten dat het woord van de Heer een
onmisbare ondersteuning is om onszelf niet te

verliezen, zoals ook erkend wordt door de psalmist
die zich richt tot de Heer en opbiecht: “Een lamp
voor mijn voet is uw woord, een schijnend licht
op mijn pad” (Ps. 119,105). Hoe zouden we onze
aardse pelgrimage, met alle moeilijkheden en
beproevingen, aan kunnen gaan zonder regelmatig
gevoed en verlicht te worden door het Woord van
God dat weerklinkt in de liturgie?
Maar het is absoluut niet genoeg om met je oren
te horen, zonder het zaad van het goddelijk Woord
in je hart op te nemen en het daar vrucht te laten
dragen. Denken we maar aan de gelijkenis van de
zaaier en de verschillende resultaten afhankelijk
van de grondsoort (vlg. Mc. 4,14-20).

Van de oren naar het hart
De werking van de Geest heeft harten nodig die
zich laten bewerken en cultiveren, zodat wat
gehoord wordt in de Mis doorstroomt naar het
dagelijks leven, volgens de waarschuwing van
de apostel Jacobus: “Weest uitvoerders van het
woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij
uzelf bedriegen” (Jac. 1,22). Het Woord van God
legt in ons een weg af. We horen het met de oren en
het gaat verder naar het hart. Van het hart gaat het
naar de handen, naar de goede werken. Dat is de
route die het Woord van God aflegt: van de oren,
naar het hart en naar de handen.
(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)

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

Gewijzigde
openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag:
10.00-18.00u.
Donderdag:
12.00-20.00u.
SEEF KONIJN EN JAN DEKKERS
Bouwstenen
De schrijvers analyseren aan de hand
van zeven thema’s de polarisatie
binnen de katholieke kerk van
Nederland o.a. de visie op gezag en
gehoorzaamheid, de leer, de plaats
van traditie en dogma, tegenstelling
tussen oud en jong. Aan de hand hiervan pogen ze
tot de diepere oorzaken achter te komen die aan de
tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz. Prijs: Srd 5,=
K.W.Merks, N.Poulson, W. Weren
Weg of wet?
In dit boek over de tien geboden
wordt ontvouwd welke plaats de tien
woorden innemen in de bijbel en de
rabbijnse literatuur. Ook wordt er
nagegaan wat de positie van de tien
woorden is in onze tijd.
Boxtel: Katholieke Bijbel Stichting, 1989. Prijs: Srd 5,=

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN B – Pagina

4

OMHOOG zondag 11 februari 2018

geloofsverdieping
SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Laat trots je niet
tegenhouden

elke dag naar elkaar toe. Het wordt en blijft
boeiend een christen te zijn.
Uit: Filippus Dagboek

...om de leer van
God, onze Heiland,
in alles tot sieraad te
strekken. (titus 2:10)

Er zijn heel belangrijke lesen die door iedereen
in dit leven geleerd moeten worden. Leer
bijvoorbeeld wat gedaan moet worden stil en
onopvallend te doen, zonder ophef en bombarie.
Veeg zulke lessen niet aan de kant of denk niet
dat je al de antwoorden kent en dat je daarom
zulke elementaire lessen niet hoeft te leren. Kijk
diep in jezelf en laat spirituele trots je niet blind
maken voor je tekortkomingen, want je kunt niet
ten volle gebruikt worden wanneer je toestaat
dat spirituele trots in de weg staat. Het gebeurt
zo vaak dat trots je tegenhoudt nieuwe lessen van
vitaal belang te leren, lessen die op je wachten
om geleerd te worden. Trots kan je spirituele
groei stoppen. Er is altijd iets nieuws en heerlijks
te leren en op te nemen en je zult alleen maar in
staat zijn dat te doen, wanneer je bereid bent om
open te blijven en te beseffen wat je nodig hebt.
Zoek om dat wat je nodig hebt te vinden in ware
bescheidenheid en diepe dankbaarheid.
Je houdt nooit op met leren in dit leven.

Ziekenzalving
Zalving van de zieken met olie
onder handoplegging en gebed.
Terwille van de vergeving van
de zonden wordt dit sacrament
vaak uitgesteld tot het
allerlaatste moment. Hierdoor
kreeg het de naam het sacrament
van de stervenden, of het laatste oliesel. Sinds het
Tweede Vaticaans Concilie is de ziekenzalving weer
sacrament van de ernstig zieken. De toediening van
de ziekenzalving wordt ook wel bediening genoemd.
Ziekencommunie
De communie, uitgereikt aan een zieke.
De communie die aan een stervende wordt gegeven.
In het laatste geval spreekt men van viaticum.

Paulus vraagt aan de slaven zonder tegenspraak
het werk te doen en het hun baas naar de zin
maken. Zonder oneerlijkheid goede trouw
bewijzen om de leer van God tot sieraad te zijn.
Christelijke slaven zijn geen oproerkraaiers of
betweters, maar dienstbaar. Dat is de stijl van
Paulus. Zo leert hij Titus onderscheid te maken
tussen eigenwijsheid en God-wijsheid. Het besef
dat slavernij op zichzelf niet deugdzaam is,
groeide pas later. En we mogen blij zijn dat het
hoofdstuk van de slavernij achter ons ligt. Mooi
van Paulus, dat hij ons gedrag graag ziet als een
sieraad voor Gods liefde. Dan kun je een leesbare
brief van Christus zijn.
Uit: Kruimkens van ‘Heeren tafel

Uit: Open innerlijke deuren

De Ommekeer
‘... groeien naar Hem
die het hoofd is:
Christus.’ (Efeziërs 4:15)
‘Er zijn zoveel kerken en predikers’, verzuchtte
iemand. ‘bij wie ligt de waarheid? In het midden
of bij bekende predikers? Kan iemand wel de
waarheid bezitten?’
Voor Paulus is het ondubbelzinnige antwoord:
‘Dat wat op Jezus Christus betrekking heeft.’
Vanuit Zijn woorden en daden komt een weg
waarin ik moet erkennen hoe ik veel te vaak
zelf mijn eigen geloof invul, hoe vroom dat mag
klinken. Maar waar Hij de Middelaar mag zijn;
degene die voor mijn zonden aan het kruis
hing... dáár ontstaat voor mij een waarheid die
betrouwbaar blijkt. Hij smeedt een band met ons.
Wij ontdekken dan hoe onmisbaar Hij is: dát is
de waarheid. Nemen wij die waarheid aan, dan
zullen we haar met liefde beoefenen. Dan zullen
we samen meer en meer naar elkaar toegroeien
als een wereldwijde gemeenschap onder één
hoofd. De verschillen worden bijzaak. We groeien

KATHOLIEK ERFGOED

De ommekeer begint bij het denken. Ons denken
leidt ons vaak op dwaalwegen. Wij denken niet
zoals met de werkelijkheid overeenstemt, maar
wij maken ons illusies over de werkelijkheid. Wij
hangen bepaalde ideeën aan die in ons opkomen
of die anderen ons opdringen. Wij denken wat
iedereen denkt. Ons denken is onbewust, het
wordt door anderen geleid. Wij moeten leren zelf
te denken, zo te denken als overeenkomt met de
werkelijkheid. Als wij dat doen, verheugt onze
engel zich.
Uit: vergeet het beste niet

Aswoensdag
De woensdag vóór de eerste zondag van de
veertigdagentijd, waarop de kerkgangers een
askruisje kunnen ontvangen. Deze eerste dag van
de veertigdagentijd is een verplichte vasten-en
onthoudingsdag.

Askruisje
Kruisje dat op aswoensdag tijdens
tijdens de liturgische viering
door de priester met gewijde as
van verbrande palmtakjes wordt
getekend op het voorhoofd van
de kerkgangers. De priester zet
daarbij: ‘Gedenk, mens, dat gij stof
van de aarde zijt, en eens weer stof en aarde worden
zult.
Veertigdagentijd
Periode die op Aswoensdag begint als
voorbereiding op het paasfeest. De veertigdagentijd
is een periode van heroriëntatie op de christelijke
levenspraktijk.

Vasten
Gehele of gedeeltelijke onthouding van voedsel om
religieuze motieven. In de katholieke kerk houdt het
vasten in dat men zich beperkt in het gebruik van
spijs en drank. Vanaf de vierde eeuw werd er gevast
gedurende de veertigdagentijd. In kloosters waren
er meer vastendagen. De kerkelijke vastenwet,
die alleen voor volwassenen tussen 21 en 60 jaar
verplichtend was en inhield dat deze slechts één
volle maaltijd per dag nuttigden, is in 1950 door
de Nederlandse bisschoppen aangepast aan de
moderne levensomstandigheden. Sinds 1967 geldt
het vastengebod alleen nog op Aswoensdag en
Goede Vrijdag.
Vastenavond
De dag, letterlijk de avond vóór Aswoensdag,
waarop de veertigdagentijd begint. Men heeft het
begrip uitgebreid tot drie dagen vóór Aswoensdag,
waarop carnaval wordt gevierd.

Vastenbrief
Herderlijk schrijven van een bisschop of van alle
bisschoppen van de kerkprovincie, die aan het begin
van de veertigdagentijd wordt uitgegeven en waarin
doorgaans een belangrijk onderwerp op het gebied
van geloof of zeden wordt behandeld.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN C – Pagina

OMHOOG zondag 11 februari 2018

1

wereldkerk
Gebedsdag voor de
vrede in Afrika

Paus Franciscus heeft na het Angelusgebed van
zondag, vrijdag 23 februari uitgeroepen tot
speciale dag van vasten en gebed voor de vrede. Hij
nodigt alle gelovigen wereldwijd uit om op die dag
in het bijzonder te vasten en te bidden voor vrede
in DR Congo en Zuid-Sudan.
“Geconfronteerd met de tragische langdurige
situatie in verschillende delen van de wereld,
nodig ik alle gelovigen uit voor een speciale dag
van gebed en vasten voor de vrede op 23 februari
aanstaande, de vrijdag van de eerste week van
de veertigdagentijd. We dragen deze gebedsdag
vooral op aan de bevolking van DR Congo en ZuidSudan. Ik nodig ook onze niet-katholieke en nietchristelijke broeders en zusters uit om zich bij dit
initiatief aan te sluiten.”
Naar aanleiding van de 40ste editie van de Dag
voor het Leven in Italië betuigde de paus zondag
ook zijn waardering voor de diverse katholieke
groeperingen die op de bres springen voor
de bescherming van de waardigheid van het
menselijke leven. “Dat er niet veel mensen zijn die
vechten voor het leven in een wereld waar elke
dag meer wapens worden gefabriceerd, waar elke
dag meer wetten tegen het leven worden gemaakt,
waar elke dag deze wegwerpcultuur ermee
doorgaat zich te ontdoen van het nutteloze en van
wat moeite kost, dat alles baart me zorgen,” aldus
de paus.

Keniaanse bisschoppen
willen respect voor de
grondwet

De Keniaanse bisschoppen roepen zowel de
regering als de oppositie op tot overleg en respect
voor de grondwet, de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden. “Als kerk is het onze taak
om te waken over de vrede en de gerechtigheid. Wij
maken ons ernstig zorgen over het feit dat zowel
de regering als de oppositie de grondwet naast
zich neerleggen,“ schrijft bisschop Philip Anyolo,
de voorzitter van de Keniaanse bisschoppen en
bisschop van Homa Bay, aan de oevers van het
Victoriameer.
Nadat aftredend president Uhuru Kenyatta al
eerder tot winnaar van de verkiezingen en nieuwe
president was uitgeroepen riep ook de kandidaat
van de oppositie, Raila Odinga, zichzelf op 30
januari uit tot winnaar. Bij de incidenten sinds
de omstreden presidentsverkiezingen vielen
inmiddels al 92 doden, in het bijzonder door
de repressie van het protest van de oppositie.
Vooraanstaande oppositieleiders, onder wie
George Aladwa, TJ Kajwang en Miguna Miguna,

Turkse president Erdogan op audiëntie
Ontspannend

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan werd
maandag ontvangen in de privébibliotheek van
paus Franciscus. Het gesprek duurde vijftig
minuten. Daarna ontmoette Erdogan ook nog
staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin en
mgr. Paul Richard Gallagher, de secretaris
voor de relaties met andere staten van het
staatssecretariaat. De persdienst van het Vaticaan
laat weten dat de ontmoeting heel ontspannend
is verlopen en op het einde van de ontmoeting
paus en president zoals gebruikelijk geschenken
hebben uitgewisseld. Van de paus kreeg Erdogaan
een medaillon met daarop de afbeelding van een
engel die de demon van de oorlog wurgt en een
exemplaar van Laudato sí, de encycliek van paus
Franciscus uit 2015. Erdogan overhandigde de
paus twee boeken van en twee biografieën over
Rumi, de belangrijkste Perzische mystieke dichter.

Gespreksonderwerpen

Volgens het Italiaanse persagentschap SIR
(Servizio Informazione Religiosa) stond de
situatie in het Midden-Oosten, en vooral in
Jeruzalem, centraal. Het gesprek ging uiteraard
ook over de toestand in Turkije, de rol van de

katholieke Kerk in de Turkse samenleving en
de vluchtelingenproblematiek, met de daarmee
verbonden uitdagingen.
Paus en president zullen het ongetwijfeld ook
gehad hebben over het nog altijd aan de gang
zijnde zware offensief van het Turkse leger tegen
Koerdische milities in Noord-Syrië. De Turkse
delegatie bestond uit 16 personen, onder meer
de echtgenote van de president, zijn dochter Ezra
en vijf ministers. Voor hun vertrek bezocht de
delegatie nog de Sint-Pietersbasiliek.

Bron: Kerknet

Colombiaanse Kerk vraagt hervatting
vredesgesprekken
zou ontwapenen en zich zou hervormen tot een
politieke partij.

Essentieel belang

Historisch vredesakkoord

De Colombiaanse bisschoppenconferentie wil
ondanks de heraanwakkering van het geweld
blijven onderhandelen tussen de linkse rebellen
van het ELN en de Colombiaanse regering. De
bisschoppen vervulden eerder een sleutelrol in het
akkoord met de grotere rebellenfractie van het
FARC. Het historisch vredesakkoord van november
2016 beëindigde ruim een half eeuw geweld. De
overeenkomst bepaalde onder meer dat het FARC
werden aangehouden omdat zij aanwezig waren
bij de symbolische ambtsaanvaarding van
oppositiekandidaat Raila Odinga.
De kerkleiders benadrukken de heel ongunstige
gevolgen van de huidige toestand voor het land,
waarbij de vrije meningsuiting en de persvrijheid
worden beknot en waarbij de positieve
vooruitgang op zowel het vlak van de grondwet
als maatschappelijk vlak teniet wordt gedaan. De
kerkleiders benadrukken dat er geen vooruitgang
mogelijk is zonder vrede en dat de mensenrechten
en fundamentele vrijheden moeten gerespecteerd
worden. Zij kondigen ook aan dat de komende
veertigdagentijd in het teken zal staan van de
nationale verzoening en nationale integratie, met
het oog op het herwinnen van de vrede.

Bron: Kerknet

De regering kondigde recent een bevriezing
aan van de vredesgesprekken. Dat besluit werd
genomen na de drie bomaanslagen van 10 januari,
waarbij zeven doden en tientallen gewonden
vielen. Volgens president Juan Manuel Dos Santos
heeft het tegen die achtergrond niet langer zin nog
over een akkoord te onderhandelen.
Een woordvoerder van het ELN zei op 31 januari
in Quito (Ecuador) dat de beweging opnieuw rond
de onderhandelingstafel wil plaatsnemen. “De
hervatting van deze gesprekken is van essentieel
belang voor de bevolking en een verbetering
van de levensomstandigheden,” onderstreept
Hector Henao Gaviria, voorzitter van de Nationale
Vredesraad en directeur van Caritas Colombia.

Bron: Kerknet

GEBED
Dank U, Vader God, dat U mij geroepen hebt
om een compleet mens te zijn,
bestaande uit een verstand waarmee
Christus kan denken,
een hart waarmee Christus kan liefhebben,
een mond waarmee Christus kan spreken,
een hand waarmee Christus
kan helpen
en een gezicht waarmee
Christus kan glimlachen.
Ik ben U daar zo dankbaar
voor!
Amen.
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Filipijnse bisschoppen tegen grondwetswijziging
Oordeelsvorming

De katholieke bisschoppen van de Filipijnen zijn
tegen een voorgenomen grondwetswijziging door
president Duterte. Dat blijkt uit een verklaring van
de meer dan tachtig bisschoppen na afloop van hun
tweejaarlijkse plenaire vergadering.
De bisschoppenconferentie (CBCP) verzet zich
tegen het voornemen van de president om van
het land een federatieve staat te maken en
belangrijke functies die nu nog verkozen worden,
te mandateren. “Aangespoord door de sociale leer
van de Kerk willen wij ons morele oordeel klip
en klaar stellen”, schrijven de bisschoppen in een
pastorale richtlijn in reactie op de voorgenomen
grondwetswijziging.
Daarin onderscheiden de bisschoppen vier
uitgangspunten die de “basis vormen voor een
moreel oordeel op de voorgenomen wijziging”. Het
gaat daarbij om waardigheid en mensenrechten,
integriteit en waarheid, participatie en solidariteit
en het algemeen welzijn. Deze fundamentele
waarden kunnen in gevaar komen door een
“haastige nieuwe grondwet”.

Sluipende dictatuur

De bisschoppen vrezen een autoritaire
staat en gebrek aan transparantie. De
volksvertegenwoordigers worden opgeroepen
hun persoonlijke belangen opzij te zetten ten
gunste van het “algemeen welzijn”. “Wanneer het
streven naar grondwetswijziging het eigen belang
dient, zoals wanneer het oproept verkiezingen
af te schaffen en ambtstermijnen op te rekken,
is te verwachten dat burgers reageren met
wantrouwen, verbijstering en boosheid. Het
gevoel van een binnensluipende dictatuur wordt
opgeroepen door ervaringen uit het verleden”
en “politieke dynastieën beginnen feitelijk een

Vaticaan: Koude
Oorlog is terug

Aartsbisschop Silvano Tomasi, de voormalige
waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN,
waarschuwt voor een terugkeer van de Koude
Oorlog. Hij reageert met zijn uitspraak op de
voorstelling van de nieuwe nucleaire doctrine van
VS-president Donald Trump. Volgens aartsbisschop
Tomasi wordt hiermee een stap teruggezet in de
geschiedenis en wordt de aanzet gegeven voor
een nieuwe wapenwedloop om internationaal
aan invloed te winnen. De voormalige diplomaat
waarschuwt ervoor dat de nieuwe koers van

Ontvoerde Congolese
priester vrij
Gespannen

dominante factor te worden in het politieke leven
van ons land.”
De bisschoppen zetten vraagtekens bij
het voorgestelde federale systeem en de
decentralisatie van macht door de centrale
regering. Een “federaal systeem dat op gelijke basis
macht verdeelt over de federale staten zal niet
tegemoetkomen aan de verlangens van de moslims
en Lumads in Mindanao voor zelfbeschikking en
respect voor hun voorouderlijke rechten.”

Beroep op katholieken

De bisschoppen roepen de katholieken op tot
waakzaamheid en zich vooral in te zetten voor
de democratie. “Wij roepen jullie op, geliefd volk
van God, om kritische groeperingen te vormen en
jullie vrijheid als kinderen Gods te gebruiken om
te onderscheiden, te participeren, discussiëren en
debatteren. Zorg voor een goed gevormd geweten
en beslis in het licht van de evangelische waarden.
Overtuig onze wetgevers alleen te doen wat goed is
voor het algemeen welzijn.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Paus bezoekt
vaderland áls de tijd
daarvoor rijp is’
Paus Franciscus zal zijn land bezoeken ‘als de
tijd daarvoor rijp is’, luidt de kernachtige reactie
van mgr. Oscar Ojea Quintana, bisschop van
San Isodro en voorzitter van de Argentijnse
bisschoppenconferentie, op de speculaties over
een bezoek van de paus aan zijn vaderland. De
reactie kwam er afgelopen weekend na een korte
ontmoeting van mgr. Ojea Quintana en mgr. Mario
Aurelio Poli, de aartsbisschop van Buenos Aires,
met paus Franciscus.
Mgr. Ojea Quintana reageert daarmee op het
groeiende ongeduld en zelfs ontevredenheid bij
vele Argentijnen omdat paus Franciscus intussen
al zes keer naar Latijns-Amerika reisde, maar
daarbij nog nooit een bezoek bracht aan zijn
vaderland. De ontmoeting van de twee Argentijnse
kerkleiders vond plaats in het vooruitzicht van de
de Trump-regering het risico op onbedoeld of
berekend gebruik van nucleaire wapens sterk
doet toenemen. Het Vaticaan heeft eerder al
aangekondigd dat paus Franciscus van plan is om
een nieuwe vredesencycliek te schrijven, omdat
de situatie in de wereld sinds Pacem in Terris
(de encycliek van paus Johannes XXIII van 11
april 1963, minder dan twee maanden voor zijn

Sébastien Yebo, de katholieke priester die vorige
week zaterdag na de ochtendmis door leden van
de staatsveiligheidsdienst werd meegenomen, is
vrij. Na een hele dag te zijn ondervraagd en na fel
protest van de Congolese bisschoppenconferentie
(CENCO) werd hij opnieuw op vrije voeten
gesteld. De relaties tussen de katholieke Kerk en
de Congolese regering zijn momenteel bijzonder
gespannen, omdat die laatste geen werk wil maken
van de uitvoering van het Silvesterakkoord van 31
december 2016.

Warrig verhaal

Sébastien Yebo, die op bevel van generaal Vital
Awashango zou ondervraagd zijn, verklaarde na
zijn vrijlating dat hij een bijzonder warrig verhaal
en erg vage en onduidelijke beschuldigingen kreeg
voorgeschoteld. “Ik kreeg een bijzonder vreemd
verhaal te horen. Ik werd ervan verdacht financier
te zijn van Kamwina Nsapu, een rebellenbeweging
die in 2016 en 2017 in de Kasai-regio in CentraalCongo met het Congolese leger vocht.”Bij de
confrontatie vielen in minder dan een jaar 3.000
doden en werden 1,4 miljoen mensen op de vlucht
gejaagd. “Die beschuldiging is absurd. Waar zou ik
het geld halen. Ik ben arm.”

Presidentsverkiezingen uitgesteld

President Joseph Kabila, wiens presidentstermijn
volgens de grondwet sinds 20 december 2016
voorbij is, blijft zich aan de macht vastklampen
en heeft nog steeds geen opvolger uit eigen
kringen naar voor geschoven. Verwacht wordt
dat de nieuwe president uit de omgeving van
Kabila komt, omdat de oppositie zelf onderling
verdeeld is en daardoor momenteel geen
vuist kan maken. Bij de marsen voor een
vreedzame transitie en de uitvoering van het
Silvesterakkoord zijn intussen15 doden gevallen.
De presidentsverkiezingen zijn voorlopig minstens
tot 23 december 2018 uitgesteld.

Bron: Kerknet

aanstaande bisschoppensynodes over jongeren en
het Amazonewoud.

Bron: Kerknet

overlijden) grondig is veranderd. Paus Franciscus
zou van plan zijn om daarin de kracht van dialoog,
vreedzame conflictoplossing, geweldpreventie
en geweldloosheid te benadrukken, als
alternatief voor het recht van de sterkste en de
wapenwedloop.

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 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 en
Wendy Jap-A-Joe
19.00u: Eucharistieviering
zo 18 10.00u: Hoogmis
za 24
11.00u: Sacrament van de Biecht
17.00u: Huwelijksinzegening Gavin Pinas en
Xiomara Haft
19.00u: Eucharistieviering
zo 25 08.00u: Doopdienst
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 10 17.30u: H. Mis
wo 14 17.00u: Eucharistieviering met aswijding en
toediening askruisje
za 17
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 10 18.00u: H. Mis vooravond zesde zondag door het
jaar met kindernevendienst
zo 11 09.00u: H. Mis Werelddag van de Zieken met
ziekenzalving
ma 12 18.00u: H. Mis
wo 14 18.00u: Aswoensdagdienst met zegening van de
as en uitdeling askruisje
do 15 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)  
vr 16
18.00u: H. Mis
za 17
18.00u: Mis vooravond eerste zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 18 08.00u: H. Mis eerste zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
10.00u: Doopdienst volwassenen
Mededelingen op Noord
• Op zondag 11 februari 2018 is Werelddag voor de Zieken.
In de dienst van 09.00 uur bestaat gelegenheid tot het
ontvangen van de ziekenzalving. Na de dienst bezoek aan
de Lourdesgrot en eenvoudig samenzijn op het kerkplein.
• Aswoensdag 14 februari: begin van de veertigdagentijd
van voorbereiding op Pasen - verplichte vasten- en
onthoudingsdag - tijdens de dienst van 18.00 uur wijding
van de as en uitdeling van het askruisje
• Tijdens de veertigdagentijd houden wij er elke zaterdag
en zondag  kindernevendiensten.
• Iedere donderdag in de veertigdagentijd ‘Een kwartiertje
voor God’ (16.00 - 18.00 uur) - afsluiting met de
sacramentele zegen.
• Zondag 18 februari is om 10.00 uur volwassenendoop.
De voorbereidende instructie vindt plaats maandag 12
februari om 19.00 uur in de Driekoningenkerk.

• Op zondag 4 februari hebben de kinderen Kyara en
Rick het sacrament van het doopsel ontvangen. Onze
gelukwensen aan de dopelingen, hun ouders en peters en
meters!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 11 08.00u: Woord - Comm. Dienst zesde zondag door
het jaar met kindernevendienst
zo 18 08.00u: Woord - Comm. Dienst eerste zondag in
de veertigdagentijd met kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 11 09.00u: Woord - Comm. Dienst zesde zondag door
het jaar met kindernevendienst
zo 18 09.00u: H. Mis eerste zondag in de
veertigdagentijd 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
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
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 11 08.00u: Eucharistieviering
ma 12 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 13
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 14 18.30u: Begi Kerki
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u
zo 11 08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistieviering
wo 14 08.30u: Verdeling askruisje voor de scholen
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistieviering met
askruisje
za 17
10.00u: Huize Ashiana Woco
• 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 8815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 11
ma 12
wo 14
do 15

08.00u: H. Mis
17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
Aswoensdag: 18.00u: H. Mis
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 11 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
10.00u: Eucharistieviering met ziekenzalving voor
senioren burgers en zieken
wo 14 06.30u: Aswoensdag: Eucharistieviering met
aswijding en –kruisje
17.00u: Aswoensdagviering voor PK en anderen
• 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 OLV v. Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
wo 14 19.00u: Aswoensdag. Eucharistieviering met
askruisje
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
Wordt Vervolgd op Pagina C4
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Jaarlijks uitstapje Mary Guide of the Wanderer
Door Jasmine Mendis
Engelssprekend
De parochie Mary Guide of the Wanderer is ook
bekend als de Engelssprekende geloofsgemeenschap.
De naam Mary Guide of the Wanderer is gekozen,
omdat de parochianen van verschillende delen van de
wereld hier in Suriname bij elkaar gekomen zijn, voor
korte of lange tijd. Elk jaar maakt deze parochie een
uitstapje: parochianen en hun parochiepriester pater
Romanus bezoeken dan voor hen nieuwe plekken in
het land. Op zaterdag 3 februari jl. gingen ze richting
plantage Ayo. De coördinatie lag in handen van Sajini
Mendis. In totaal 28 personen hebben deze keer
meegedaan aan dit uitstapje. Het was voor haast
allen de eerste keer op Ayo. Eenieder genoot van de
wind, de zon en het water.
Variëteit aan gerechten
De bus vertrok rond half acht ’s morgens vanuit
vervolg van pagina C3

KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8215126
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
vr 09
10.00u: Soos
za 10 19.00u: Eucharistieviering (p Jan) 6e week door
het jaar
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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 10 19.00u: Eucharistieviering
di 13
18.30u: Gebedsdienst
wo 14 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 15 09.00u: Kerkdienst met verdeling askruisjes
18.30u: Eucharistieviering met verdeling askruisjes
vr 16
Chinees Nieuwjaar (geen PK)
zo 18 08.00u: Eucharistieviering
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes.
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.

de St. Rosakerk na een ochtendgebed van pater
Romanus voor een veilige reis. Op Ayo was het
direct meedoen met verschillende activiteiten. Een
groep kinderen ging onder begeleiding zwemmen en
een groep jongens en mannen ging gelijk een potje
voetballen. Een andere groep van jongeren en enkele
dames gingen voor een wandeling. Een paar dames
begonnen met de voorbereiding van het eten.
Shone, een van de misdienaars van Mary Guide of the
Wanderer, bereidde op Ayo zelfs een heuse pot bruine
bonen voor de parochianen. Omdat velen van ons
uit verschillende landen afkomstig zijn, was er een
variëteit aan gerechten uitgestald. Zo mochten we
proeven van Filipijnse, Guyanese, Trinidadiaanse en
uiteraard ook Surinaamse gerechten.
Voldoening
Zoals gebruikelijk zegende pater Romanus de
maaltijd waarna wij allen er lekker van smulden.
Eenieder genoot zichtbaar en was onder de indruk

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 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.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 11 08.00u: Woco
di 13
19.00u: Rozenkransgebed
wo 14 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 10 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco
zo 11 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 12 19.00u: Kerkelijk avondgebed vooraf gegaan door
rozenkransgebed
di 13
16.00u: Senioren
16.30u: Parochiecatechese
wo 14 Aswoensdag dienst door Mgr Karel Choennie
18.00u: Palmverbranding en as-oplegging
H.Mis. U wordt gevraagd de palmtakken van vorig jaar
mee te nemen voor de palmverbranding. Begin van de
Veertigdagentijd.
vr 16
16.00u: Gebedsgroep Hazard
18.00u: 1e Kruisweg
Mededeling:
• De pastoor is afwezig van 03 t/m 23 februari i.v.m.
vergadering diocesane priesters en aansluitende vakantie
op Trinidad.
• De diensten worden door parochianen geleid, tenzij er
assistentie van een priester uit Paramaribo komt.
• Dag van vasten: Aswoensdag en op iedere woensdag en
vrijdag in de veertigdagentijd. Geen vlees gebruiken en ook
geen gerechten met vlees bereid.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 11

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco. Zondag 6 door het jaar B
wo 14 Aswoensdag gelieve aan te sluiten bij de viering in
de St. Jozefkerk
vr 16
17.00u: 1e Kruisweg
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 11 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u:  Woco.
Zondag 6 door het jaar B
ma 12 16.00u: Parochiecatechese  Jaar I
wo 14 16.30u:. Parochiecatechese Jaar II
17.00u: Aswoensdag Palmverbranding en asoplegging. Woco
do 15 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
vr 16
17.00u: 1e Kruisweg
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 11

09.00u: Woco

van de culinaire diversiteit. Zoals Yolanda Debbs
het zei: “Ik woon in Suriname en het is de eerste
keer voor mij op Ayo. Het is niet echt ver uit de stad,
slechts een uurtje of zo rijden. Ik heb flink genoten
en ik beveel het aan bij eenieder die van natuur
en zwemmen in de rivier houdt.” Rond vijf uur
werd de terugreis aanvaard. De coördinator werd
gecomplimenteerd; ieder was vol lof over haar inzet.
“Ik heb het met plezier georganiseerd om mensen
bij elkaar te brengen,” zei Sajini Mendis. “Het geeft
voldoening om te zien dat de kerkgangers genoten
hebben. Ze hadden een hele leuke dag!”

H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag: 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 (Moengotapu)
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zo. 09.00u: H. Mis Powakka St. Wilhelmus
17.00u: H. Mis Cassipora
2e za. 17.00u: H. Mis Dre Pada
2e zo. 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
3e za. 17.00u: H. Mis Redi Doti
3e zo. 09.00u: H. Mis Klein Powakka
4e za. 09.00u: Misdienaren oefening
4e zo. 09.00u: H. Mis Njun Lombe St. Gerardus Majella
5e za. 19.00u: H. Mis Welgedacht A
5e zo. 09.00u: H. Mis Kapel Barmhartigheid (Awaradam)
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.)

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

