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Eet antruwa, maar word het niet!

Door Lucille Samson-Karg

Prisiri na ini Masra
Eet antruwa maar word geen antruwa. Zo luidt 
het advies van broeder Freddie Todie in zijn 
humorvolle, doch serieuze overdenking tijdens 
de Praise en Worship avond van de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV) op 9 februari 
jl.
Het evenement werd gehouden in het 
dienstencentrum van de KCV aan de Awaradam 
no. 15. Ondanks de constante regen die bewuste 
middag waren bij de aanvang om 19.00 uur bijna 
alle 150 ingehuurde stoelen bezet. Reden temeer 
om het thema Prisiri na ini Masra vreugdevol uit te 
dragen. Het praiseteam, begeleid door de kundige 
muzikanten Desmond, Daniel, Varasno en Kelsy, 
liet zich dan ook van zijn beste zijde zien.
De spreker had als leidraad de bijbeltekst uit 
Fil. 4,4: Verheugt u in de Heer te allen tijde. Deze 
brief werd door Paulus geschreven toen hij in de 
gevangenis zat. Menselijk gezien zou je dus zeggen 
dat Paulus helemaal geen reden had om blij te zijn. 
Toch schrijft hij deze boodschap aan de christenen 
van Fillippi, want Paulus zijn geloof was zo sterk 
dat niets hem zijn vreugde kon ontnemen.

De 3-W’s tekst
Broeder Freddie ziet deze bijbeltekst als de 3-W’s 
tekst voor zijn leven. 
Wat moeten we doen als gelovigen? Ons verblijden.
Waarin? In de Here
Wanneer? Te allen tijde.
Dit vraagt wel wat van ons, namelijk dat we diep 
geworteld moeten zijn in het geloof. Blij zijn in 
de Heer is geen verplichting die iemand ons kan 
opleggen; wij zelf zullen moeten groeien in het 
geloof. Als voorbeeld haalt de spreker aan dat bij 
het opzetten van hoge gebouwen de palen diep 
in de grond moeten worden geheid. Wanneer wij 
diep geworteld zijn in het geloof, dan wordt de 
blijdschap een levenshouding die niets en niemand 
ons kan ontnemen; geen enkele omstandigheid, 
geen enkele tegenslag, geen enkele ziekte. 
“Wij katholieken zijn soms een beetje te timide 
wanneer iemand ons vraagt of we naar de kerk 
gaan. Antwoord met trots en met kracht dat je naar 
de katholieke kerk gaat,” zegt Todie .“Wees vervuld 
van vreugde wanneer je dit zegt, want wij zijn 
kinderen van God en God heeft alleen maar goede 
dingen voor ons in petto.”

Wees waakzaam
De vreugde van de Heer moet in alles doorwerken 
in ons leven. En hierover zullen we ook 
moeten waken. Want in Joh.10,10 worden we 
gewaarschuwd: de dief komt alleen maar om te 
roven, te slachten en te vernietigen. Wanneer 
de vijand je vreugde ziet en weet wat je hiermee 
kunt doen voor God, dan zal hij proberen om je 
vreugde van je te roven. Wij moeten ons niet laten 
meeslepen om de vreugde te verliezen, want het zit 
in ons en wij moeten er uiting aan geven.

Mensen met problemen denken misschien dat het 
zo makkelijk is gezegd als een ander niet weet wat 
zij te verduren hebben. Inderdaad, wij weten het 
niet. Maar God weet het wel. Jezus weet het wel. De 
psalmist zegt in Psalm 23: Al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. 
Laat uw vreugde dus niet roven door bezorgdheid 
of angst. Soms ben je bezorgd over iets, dan 
komen heel wat negatieve gedachten in je op en 
uiteindelijk ga je je ook ernaar gedragen, zodanig 
dat datgene waarvoor je bezorgd bent ook 
waarheid wordt.

Wees geen antruwa
Een echte christen heeft geen plaats voor een 
broko-ede of een werede of een span-ede, maar 
leeft in de autoriteit van Gods genade. Ook 
wanneer het leven soms bitter iszoals een antruwa. 
“Eet het, maar wordt het niet. Veel christenen zijn 
antruwa geworden in de samenleving omdat zij 
niet staan op de overwinning in Jezus Christus.” 
Onze problemen vergeleek broeder Freddie met 
nog een andere groente. “Problemen zijn de 
bitaw’wiri van het leven. Wie Gods woord kent, 
gooit de bitaw’wiri nooit weg. Als je deze groente 
op de juiste manier bereidt, geeft ze vitaminen 
aan je lichaam. Zo ook wordt ons geestelijk leven 
indien we op een goede manier omgaan met de 
uitdagingen niet bitter, maar juist vreugdevol. Het 
is ongeestelijk om met een swafesi te lopen,” aldus 
broeder Todie.
Met een boos gezicht kun je niet zingen, laat staan 
God prijzen. Echte kinderen van God leven altijd 
in vreugde en prijzen God te allen tijde. Laten we 
de vijand geen kans geven op ons te scoren met 
zijn aanvallen. Wij zijn er niet voor het rijk van de 
satan, maar voor het Koninkrijk van God.
“Don’t let nobody steal your joy!”

Voortzetting van de avond
Na deze inspirerende woorden werd de avond op 

vreugdevolle wijze voortgezet.  Helemaal op zijn 
Surinaams: onder het genot van een hapje en een 
drankje. Het open podium zorgde voor aardig wat 
verrassingen en uiteindelijk kon niemand meer op 
zijn stoel blijven zitten. Al zingend en dansend voor 
de Heer keerden de gasten huiswaarts.

Save the date voor conferentie
De KCV heeft nog tal van andere activiteiten 
staan op haar jaarprogramma die gericht zijn op 
geloofsverdieping. U mag nu reeds uitkijken naar 
de driedaagse conferentie die van 13-15 april 2018 
gehouden wordt in de Congreshal. Het thema is: 
Ontvang een nieuwe zalving. De spreker zal zijn 
Mgr. Michael Steward uit Trinidad. Meer informatie 
volgt. Blijft u dus de berichten volgen.
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Familie, plaats van vergeving...
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van de Kanselarij

Er is geen perfect gezin.
We hebben geen perfecte ouders, we zijn niet 
perfect, We trouwen niet met een perfect persoon 
en we hebben geen perfecte kinderen.
We hebben klachten van elkaar.
We zijn voortdurend teleurgesteld.
Er is geen gezond huwelijk of gezond gezin zonder 
de uitoefening van vergeving.
Vergeving is van vitaal belang voor onze 
emotionele gezondheid en geestelijke overleving. 

Zonder vergeving wordt het gezin een arena van 
conflicten en een fort van het kwaad.
Zonder vergeving wordt de familie ziek.
Vergeving is de asepsis van de ziel, de zuivering 
van de geest en de bevrijding van het hart.
Wie niet vergeeft, heeft geen vrede in zijn ziel of 
gemeenschap met God.

Het kwaad is een gif dat bedwelmt en doodt.
Harten in je hart houden is een zelfvernietigend 
gebaar. Het is autofagie.

Degenen die niet vergeven zijn lichamelijk, 
emotioneel en geestelijk ziek.
Om deze reden moet het gezin een plaats van leven 
zijn en geen plaats van afsterven;
een plaats van het paradijs en geen plaats van de 
hel;
Een genezingsgebied en geen ziekte;
een stage van vergeving en niet van schuld.
Vergeving brengt blijdschap waar verdriet was; 
Genezing waar verdriet de ziekte heeft 
veroorzaakt.

Paus Franciscus
Bron: RK documenten/LK

Uitstel bezoek uit Indonesië
In de vorige Omhoog hebben wij aangekondigd 
dat de aartsbisschop van Palembang (Indonesië) 
op zondag 25 februari zou arriveren voor een 
pastoraal bezoek aan ons land en bisdom. Van de 
aartsbisschop hebben wij echter vernomen dat 
wegens omstandigheden zijn reis is uitgesteld naar 
een ander te bepalen datum. Hoogstwaarschijnlijk 
arriveert hij begin maart in ons land.

Renovaties kerkelijk museum
Reeds enige tijd is er een hevige bedrijvigheid 
gaande in het Kerkelijk Museum. Mgr Choennie 
heeft diverse aanpassingen laten doen aan het 
gebouw, onder gericht op het veraangenamen 
van een bezoek aan het museum. Vrijwel het hele 
museum is thans voorzien van airconditioning 
en geluidsdempende ramen. Op dit moment is de 

aannemer bezig met de renovatie van de vloer van 
de bovenverdieping. Met al deze aanpassingen 
hopen wij als bisdom een waardige en aangename 
museum te presenteren aan de bezoekers.

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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Aswoensdag 2018; een ervaring

geloof & leven

Door Lucien Chin A Foeng

Wie de jeugd heeft
De afgelopen week was er weer een mooie mijlpaal 
op een katholieke basisschool. De Richenel 
Slooteschool (aan de Wilhelminastraat) was deze 
keer aan de beurt voor een gezellig feestje, nadat 
de St. Stephanusschool een week of wat geleden 
haar 70e verjaardag heeft gevierd. 
Mooi, omdat het weer eens laat zien welk belang 
ons bisdom, onze katholieke geloofsgemeenschap 
dus, hecht aan goed onderwijs voor onze jeugd. 
En welke prachtige scholen we hebben gebouwd 
zoveel jaar geleden. Wie de jeugd heeft heeft 
de toekomst, dus zijn kweekvijvers voor onze 
kinderen een zaak van levensbelang. 
Daar was het toenmalige hoofd mevrouw Irene van 
Dijk ook overtuigd van. Ze diende eigenhandig een 
project in bij het Fonds Microprojecten dat werd 
goedgekeurd en voor 75% werd gefinancierd door 
de Europese Unie. Het vierde deel heeft de school 
toen zelf opgebracht. Met behulp van het personeel 
en de gedreven oudercommissie kwam er een 
nieuwe school in 1996. De bouw nam slechts drie 
maanden in beslag!

Extra tintje
Een drukte van jewelste was het zo rond 10 uur, 
nadat leerlingen en personeel in de kathedraal 
een eucharistieviering hadden bijgewoond i.v.m. 
de vijftigste jaardag van de school. Die was op een 
schoen en een slof begonnen in 1968 (het was een 
oud gebouw dat als internaat had gediend) met 
een paar simpele lokalen. Het feest kreeg een extra 
feestelijk tintje toen de bus van de Politiekapel het 
erf kwam oprijden. Tijdens een korte plechtigheid 
werden juf Loris Sheikkariem en mevrouw Willy 
Sabajo die straks met pensioen gaan door de 

Gouden jubileum Richenel Slooteschool

Door Astrid Bottse

Liefde van Jezus
Aswoensdag 2018 is als een heel drukke werkdag 
gestart met een Valentijnstintje. Het begin van 
de veertigdagentijd viel dit jaar samen met 
Valentijnsdag. Jongeren herinneren ons altijd weer 
aan die tienerliefde voor elkaar. 
Dat gevoel relateerde ik op die dag aan Jezus. Het 
was de eerste vastendag, maar je valt gemakkelijk 
terug in de gewoonte van het nuttigen van allerlei 
lekkernijen. Met de liefde voor Jezus kun je 
gelukkig ’nee’ zeggen.

‘Ja, okay’
De voorbereiding voor de dienst in de avonduren 
verliep vlot met in gedachten de zinsnede: Mens, 
gedenk dat jij stof bent en tot het stof der aarde 
wederkeert. Of zou het toch worden: Bekeer u 
en geloof in het Evangelie? Twee zinnen die even 
belangrijk zijn en je laten beseffen dat je eigenlijk 
beide tot je moet nemen en waarmaken. 
Toen de priester het askruisje op mijn voorhoofd 
plaatste en de woorden uitsprak, beaamde ik 
dat met ‘amen’, maar het deed me nog niet echt 
iets. Ik ben me ervan bewust dat mijn lichaam 
vergankelijk is, maar in mij was er op dat moment 
een neutraal gevoel van ‘ja, okay’.

Drieledig gevoel
Tijdens het aanbrengen van het askruisje op het 

voorhoofd van de medegelovigen, waarbij ik de 
regel: Mens, gedenk dat jij stof bent en tot het stof 
der aarde wederkeert telkens weer uitsprak en 
de as tussen de vingers voelbaar was, gaat er een 
ander gevoel door me heen dan ‘ja, okay’. 
Het was een drieledig gevoel van dankbaarheid, 
van loslaten van de zaken die me bezighouden om 
alles aan God over te dragen en een gevoel van 

kracht die ik ontving om me in deze vastentijd vrij 
te maken en open te stellen voor bezinning. 
De dienst van de tafel bevestigde deze ervaringen. 
Na deze prachtige viering voelde ik me gesterkt 
om me voor te bereiden op het mooie mysterie 
van Pasen. Aan iedere medegelovige wens ik een 
bezinningsvolle periode toe met veel wijsheid en 
kracht. 

schoolleider de heer Venloo toegesproken en in de 
bloemetjes gezet, met een cadeautje als aandenken. 
Daarna kon de Politiekapel lekkere dansmuziek ten 

gehore brengen voor een blije en dankbare school. 
Zelfs de kleintjes lieten zich niet onbetuigd en 
dansten vrolijk met de juffen.
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World Marriage Day: het huwelijk in het zonnetje gezet

Noveen met Zalige Petrus Donders (2)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders

Inleiding
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 hun toevlucht genomen tot een noveen en 
met resultaat. 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. 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. Deze week:

TWEEDE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van uw dienaar Zalige Petrus Donders. 
Laat hem voor mij bij U ten beste spreken. Toon 
mij Uw liefde en Uw goedheid, zoals U dat aan 
hem hebt gedaan. En mocht datgene wat ik zo 
vurig wens mij niet zalig zijn, geef mij dan toch 
iets van het ware geluk, de vrede van het hart en 
een overgave aan Uw Heilige Wil die in alles moet 
geschieden. Amen.

Thema: Uw Naam worde geheiligd

“Maar Mozes sprak opnieuw tot God: Als ik nu bij de 
lsraëlieten kom en hun zeg: De god van uw vaderen 
zendt mij tot U, en zij vragen: Hoe is zijn Naam? Wat 
moet ik dan antwoorden...... (Ex. 3,12).

lk prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij 
deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen 
en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan 
kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is 
Mij door Mijn Vader in handen gegeven. Niemand 
kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de 

Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil 
openbaren" (Mt. 11, 25-27).

Overdenking
“Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid 
met God. Hij heeft zichzelf ontledigd door het bestaan 
van een dienstknecht op zich te nemen en aan de 
mensen gelijk te worden. En als mens verschenen 
heeft Hij zich vemederd door gehoorzaam te worden 
tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom 
heeft God Hem zeer verhoogd en Hem de Naam 
gegeven die is boven alle namen, opdat in de Naam 
van Jezus zich alle knie zou buigen van hemelingen, 
aardbewoners en hellegeesten, en alle tong belijden 
tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer 
“(Filip. 2, 6-11).

De liefde voor Gods Naam is niets anders dan 
de liefde tot God onder een bepaald opzicht 
beschouwd. Door de naam wordt men genoemd, 
gekend, geprezen. Door de naam ook wordt men 
gevloekt, gelasterd. Roem en schande aan de naam 
gebracht treffen de persoon, die hem draagt. God 
wil de mens redden door de eer van zijn Naam.
Als de mens God kent en erkent en Zijn Naam prijst,
zal hij zalig zijn. Jezus bad tot de Vader: ., lk heb uw
Naam bekend gemaakt aan de mensen die Gij Mij
hebt gegeven uit de wereld (Jo. 17,6) en het eerste
wat Hij ons leerde bidden, was: ,,Vader, Uw Naam
worde geheiligd, op aarde zoals in de hemel".
De Naam van God is ,,Vader" en wij zijn Zijn 
kinderen, tot lof van die Naam. ,Aan degenen die 
Hem aanvaarden gaf het Woord de macht om 
kinderen Gods te worden, aan allen die in Zijn 
Naam geloven" (Jo, 1,12).

Twee praktische gevolgtrekkingen:
We zullen er voor moeten zorgen dat de Naam van
God steeds meer en steeds beter gekend gaat 
worden. We kunnen de eer van Gods Naam 
bevorderen door een goed woord op de juiste tijd, 
door een christelijke levenswijze, door christelijke 
goedheid zonder meer, zodat anderen steeds 
meer eerbied krijgen voor de Naam van God. En 
vervolgens: we moeten onze liefde voor Gods Naam 
uiten in de eredienst, de liturgie. We zullen ons 

intenser moeten aansluiten bij het Volk van God 
wanneer dit samenkomt om te zingen, te bidden, 
Gods Naam te eren en te prijzen, in de Eucharistie 
en bij zovele andere gelegenheden. Wie Gods Naam 
heiligt, zal ondervinden dat God werkelijk een 
Vader voor hem is en hij Zijn veelgeliefd kind.

“Uw Naam heb ik hun geopenbaard en lk zat dit 
blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt 
liefgehad, in hen moge zijn en lk in hen" (Jo. 17,26).

“Dan op de goede God stellen wij al ons vertrouwen. 
Het is het werk van Hem, die alles bestuurt en aan 
Wie alles toebehoort en het is voor Zijn meerdere eer 
en glorie en die gedachten bemoedigen ons” Petrus 
Donders, brief van 24-9-1844. 

Laat ons bidden:
God, onze Vader, Gij hebt Uw Zoon tot ons gezonden
en Hem volmacht gegeven om te handelen in Uw 
Naam.  Geef dat wij Zijn gezag het hoogste stellen 
en ons nooit afwenden van Hem, door wie Gij tot 
ons gesproken hebt. God, Gij zijt een sterke burcht 
voor wie op U vertrouwt. Wees ons nabij nu wij 
Uw Naam aanroepen. Zonder U kunnen wij maar 
weinig en wij zijn  kwetsbaar tot de dood.  Verleen 
ons steeds de hulp van Uw genade.  Dan zullen wij 
Uw geboden trouw volbrengen en U behagen met 
het hart en metterdaad.

Slotgebed 
God, wij danken U, dat U hebt willen neerzien op de 
geringheid van uw dienaar 
Zalige Petrus Donders en 
zo grote dingen aan hem 
hebt willen doen, dat U 
hem 'de eer der altaren' 
hebt waardig gekeurd. Wij 
bidden met vertrouwen: 
wil in uw goedheid en 
genade hem ook de 
eer der heiligverklaring geven, tot voorbeeld 
en uitnodiging voor ons allen, tot lof van uw 
heerlijkheid. Amen.

(wordt vervolgd)

Door Lucien Chin A Foeng

Stichting ME Suriname
De kathedrale basiliek had gerust voller mogen 
zijn – aan de promotie voor deze speciale dienst 
heeft het niet gelegen – maar het was druk genoeg 
voor een gezegende dienst met veel echtparen 
die al vele jaren lief en leed delen. De dienst werd 
georganiseerd door Stichting Marriage Encounter 
Suriname. De twee oudste echtparen waren een 
echtpaar dat al 68 jaar getrouwd was en een met 
een huwelijk van 60 jaar.
Pater Kross was de celebrant, omdat Mgr. Choennie 
ergens anders een verplichting had. Wat geen enkel 
probleem was voor de geestelijke, die al jaren 
meedraait met het werk van dit mooie instituut. 
Stichting Marriage Encounter Suriname zet zich 
in om echtparen te helpen hun relatie nieuw leven 
in te blazen, te helpen een poetsbeurt te geven, 
populair gezegd.
Zondag 11 februari jl. was het World Marriage 
Day, de dag waarop wereldwijd het instituut van 
het huwelijk voor het voetlicht wordt gehaald. 
Een uitstekend initiatief, als we bedenken 
dat het huwelijk behoorlijk aan glans lijkt te 

hebben ingeboet, misschien mede door het hoge 
percentage gestrande huwelijken, vooral in 
de westerse wereld waar ruim de helft van de 
huwelijken in een scheiding eindigt.

Een mati
Pater Kross haalde in zijn preek het 
scheppingsverhaal aan, waarin duidelijk wordt 
verteld dat de Schepper de vrouw maakte als een 
maatje – een mati dus - van de man. Dat is zoals de 
Eeuwige het al vanaf het begin gewild heeft: een 
compagnon, een steun en toeverlaat van de man en 
omgekeerd natuurlijk.
Het sacrament van het huwelijk zoals wij dat 
kennen in de kerk is dan ook een hulpbron, 
een ondersteuning van de heilige verbintenis 
die het huwelijk in feite is. Een verbintenis die 
vooral bedoeld is om het leven aangenamer en 
betekenisvoller en vreugdevoller te laten zijn en 
geen hebi die in een scheiding moet eindigenmet 
alle misère voor de partners en de kinderen.
Na de eucharistieviering was er een gezellig 
samenzijn in het paviljoen met een hapje en een 
drankje, waarbij het oudste echtpaar een taart 
mocht aansnijden.
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liturgie & leven

Tweede zondag van de veertigdagentijd (B)

Eerste lezing: Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
In die dagen gebeurde het dat God Abraham op 
de proef stelde. Hij zei tot hem: ‘Abraham.’ En hij 
antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Hij zei: ‘Ga met Isaak, uw 
enige zoon die gij liefhebt, naar het land van de Moria 
en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen 
als brandoffer op.’ Toen zij de plaats bereikt hadden 
die God hun had aangewezen, bouwde Abraham daar 
een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon 
Isaak vast en legde hem op het altaar bovenop het 
hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar 
het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, 
riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: 
‘Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben 
ik.’ Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en 
doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest, want 
gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.’ 
Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram 
die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij 
greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats 

van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer voor 
de tweede maal uit de hemel tot Abraham, en zei: ‘Bij 
mijzelf heb Ik gezworen – spreekt de Heer – omdat 
gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen zoon niet hebt 
onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en 
uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren 
aan de hemel en de zandkorrels op het strand de zee. 
Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand 
bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over 
alle volken van de aarde, omdat gij naar Mij hebt 
geluisterd.’

Tweede lezing: Romeinen 8, 31b –34
Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal 
dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet 
gespaard: voor ons allen heeft hij Hem overgeleverd. 
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere 
schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 
God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus misschien die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en die gezeten aan Gods rechterhand 
onze zaak bepleit?

Evangelielezing: Marcus 9, 2-10
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes 
met zich mee en bracht hen bovenop een hoge berg 
waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen 
van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend 
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia 
verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden 
zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot 
Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 
drie tenten bouwen: een voor U, een voor Mozes en 
een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij zei, want 
ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen 
overschaduwen en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is 
mijn Zoon, de Welbeminde, luister naar Hem.’ Toen 
ze rondkeken zagen ze plotseling niemand anders 
bij hem dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de 
berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat 
ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de 
doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad 
voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat 
opstaan uit de doden mocht betekenen.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Het is een verbijsterend verhaal dat we in de eerste 
lezing horen. Abraham is bereid zijn zoon Isaak te 
offeren en wordt daarvoor nog eens geprezen ook. 
En wat heeft dit alles met de verheerlijking op
de berg in de tweede lezing te maken?

En breng ons niet in beproeving.
Als we wat nauwkeuriger naar de grondtekst 
van Genesis 22,1-19 in zijn geheel kijken – ik ga 
uit van het onversneden verhaal – valt op dat 
er drie aanduidingen zijn van het hogere. De 
belangrijkste is de mal’ach JHWH, de bode van 
de Heer, die als beslissende laatste verschijnt, op 
het cruciale moment vanuit de hemel ingrijpt en 
Abraham verbiedt zijn zoon te offeren (22,11- 12). 
Uiteraard, zou men zeggen, want kinderoffers zijn 
volstrekt onverenigbaar met de Thora. Dat is ook 
de opvatting van de Engelse opperrabbijn Jonathan 
Sacks. Deze is van mening dat de bedoeling van 
het verhaal is dat Abraham Isaak moet loslaten. 
Die is niet zijn eigendom, zoals men in die tijd 
meende. Daarom zal hij ook naar het land Moria 
hebben moeten gaan: de berg Moria was volgens 
1 Kronieken 3,1 immers de plaats waar Salomo 
zijn tempel zal bouwen. Daar moet hij hem aan 
de Eeuwige opdragen; het woord dat meestal als 
brandoffer wordt vertaald, is een afleiding van 
het Hebreeuwse werkwoord dat omhoog (doen) 
gaan betekent. Omdat Abraham daartoe bereid 
is, omdat hij zijn zoon, zijn toekomst, aan God wil 
overlaten, wordt hij geprezen. Maar wie gaat er dan 
schuil achter de eerste aanduiding ha-elohim (God) 
die in 22,1 Abraham op de proef stelt? Getuige de 
werkwoordvorm stelt moet het een enkelvoudige 
instantie zijn, maar elders komt elohim ook als 
meervoud voor, zoals in de uitdrukking andere 
goden. Daarom denk ik dat we dat woord als 
het godendom moeten opvatten, een niet nader 
bepaalde instantie die als bovennatuurlijk wordt 
begrepen, maar die we niet zonder meer met 
de God van Israël mogen identificeren. Men zou 
kunnen zeggen: ha-elohim is God mag weten wie.

Een of andere god
Hoe het ook zij, Abraham heeft een stem 
gehoord, die zegt dat hij Isaak moet offeren. In 
overeenstemming met de cultuur van zijn tijd en 
omgeving heeft hij dat opgevat als een opdracht 
om dat in de vorm van een brandoffer te doen. De 

elohim die op Isaaks vraag naar het offerdier daarin 
zal voorzien (22,7-8), is dan niet de Ene, maar een 
of andere god. Heeft Abraham daarop gehoopt of 
zelfs erop vertrouwd toen hij tegen de knechten zei 
dat hij met Isaak terug zou keren (22,5)? Kortom, 
het verhaal speelt zich af in een cultuur waarin 
kinderoffers normaal waren. In zo’n polytheïstische 
omgeving krijgt Abraham een openbaring. Hij ziet 
zich met een allesoverweldigende, onbegrijpelijke 
situatie geconfronteerd, die zijn wereld op de 
kop zet.Het is zoals Ruud Welten in zijn boek Als 
de graankorrel niet sterft zegt: ‘Openbaring laat 
zich eerder omschrijven als een trauma dan als 
een eenduidige overdracht van een boodschap.’ 
Daarmee moet Abraham echter wel verder, er moet 
geïnterpreteerd worden om tot een antwoord te 
komen. Daartoe komt er in het geval van Abraham 
bij monde van de bode van de Ene wat de joodse 
filosoof Emmanuel Levinas een tweede stem 
noemt: kinderoffers zijn verboden.  Misschien 
mogen we het optreden van deze bode na dat van 
ha-elohim zelfs interpreteren als polemiek met het 
polytheïsme: er mogen wel allerlei goden zijn, kijk 
ermee uit!

Zien
In dit verhaal vragen nog een paar elementen om 
de aandacht. In de eerste plaats is er het herhaalde 
voorkomen van het werkwoord zien: Abraham 
zag de plaats van verre (22,4), een god zal in een 
offerdier voorzien (22,8), na het optreden van de 
engel ziet Abraham inderdaad een ram (22,13), 
en als hoogtepunt: op de berg van de Heer, dus 
de tempelberg Moria, zal gezien worden (22,14). 
Het visionaire karakter dat het verhaal hiermee 
krijgt, vindt een vervolg in het uitzicht op een 

toekomst waarin de nazaten van Abraham tot 
een zegen voor de hele wereld zullen zijn (22,17-
18). In de tweede plaats lezen we tot driemaal 
toe dat Abraham en Isaak samen gaan: tweemaal, 
in 22,6 en 8, zijn ze onderweg naar Moria, en in 
22,19 gaan ze samen verder naar Berseba die 
nieuwe toekomst tegemoet. Na het gebeurde is hun 
saamhorigheid aangrijpend en vanuit Isaak gezien 
haast bovenmenselijk. Misschien is hij wel de held 
van dit verhaal.

Want van U is de heerlijkheid
De evangelielezing van vandaag vertoont een aantal 
opmerkelijke parallellen met de eerste lezing. Om 
te beginnen is in beide gevallen een berg de plaats 
waar het gebeurt en in beide gevallen komt er 
een stem uit de hemel die perspectieven biedt: uit 
Isaak groeit een groot volk en Jezus wordt in het 
perspectief geplaatst van de Hebreeuwse Bijbel, 
de Thora (Mozes) en de Profeten (Elia). Bovendien 
zien we een onmiskenbare overeenkomst tussen 
Jezus en Isaak: beiden worden een geliefde zoon 
genoemd, een aanduiding die een toekomst 
suggereert, ondanks dat ze hoe dan ook het kind 
van de rekening zijn. Ten slotte geeft het te denken 
dat er in beide verhalen sprake is van samen 
verder gaan: Isaak gaat samen met zijn vader 
naar Berseba, terwijl de leerlingen zich onder 
elkaar gaan bezinnen op de vraag wat ‘uit de dood 
opstaan’ wil zeggen (Marcus 9,10). In dit licht is het 
veelzeggend dat de beminde zoon terugkomt in de 
parabel van de pachters van de wijngaard (Marcus 
12,1-12).

Loslaten 
Deze analyse werpt een onverwacht licht op de 
plaats van Abraham in het geheel. Het heeft er alle 
schijn van dat deze hier de rol van leerling krijgt 
toebedeeld. Bij nader inzien blijken beide verhalen 
over dood, loslaten en leven te gaan. Abraham heeft 
door Isaak geleerd dat juist loslaten tot leven leidt. 
Zo kan hij Jezus’ leerlingen de weg wijzen bij hun 
bezinning op de vraag wat opstanding uit de dood 
betekent. Dat loslaten van wat voorbijgaat daar 
alles mee te maken heeft, is Petrus al duidelijk
gemaakt door wat er van zijn voorstel terechtkwam 
tenten te bouwen voor Mozes en Elia: zijn poging 
om hen vast te houden verwaaide met de wind.
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met mensen in uw leven onder de loep te nemen. 
Vraag de heilige Geest u te laten zien of u iets tegen 
iemand hebt. Spreek een gebed van vergeving 
uit voor iedereen op wie u kwaad bent en laat de 
heilige Geest u helpen om negatieve gedachten te 
laten varen. En vergeet niet ook uzelf te vergeven. 
Dat gaat misschien niet in een keer en mogelijk 
voelt u zich niet direct anders. Maar als u ook 
maar de kleinste stap in de richting van vergeving 
zet, mag u erop vertrouwen dat God u zal helpen. 
Hij ziet graag dat zijn kinderen eensgezind 
samenleven. (Psalm 133,1).

Gebed
Goede God, in mijn binnenste heeft U uw eeuwig 
Woord gelegd. Ik bid U: open mijn oren en mijn 
hart, opdat ik goed begrijp wat U mij zeggen wil, 
en geef mij kracht en moed ernaar te handelen in 
naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Dagtekst
Deut. 26,16: Vandaag gebiedt de HEER uw God u 
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen ... 
met heel uw hart en heel uw ziel.

Overweging:
Dit waren de woorden waarmee Mozes zijn volk 
aanspoorde in zijn laatste toespraak voor zijn 
dood. Door hun hart en ziel te noemen, maakte hij 
duidelijk dat wat God wil zowel eenvoudiger als 
moeilijker is dan alleen maar wetten gehoorzamen. 
We hebben allemaal iets wettisch in ons. We willen 
precies weten wat God van ons verlangt. Maar 
als we ons zo met wetten bezighouden, lopen we 
gevaar ontmoedigd te raken en bevangen door 
schuldgevoel. Mozes maakte duidelijk dat trouw 
aan God veel verder gaat dan het houden aan de 
regels. Ze komt voort uit het hart, uit het diepste 
wezen als een geliefd kind van God. De grote vraag 
is niet: ‘Wat vereist de wet van mij? of ‘Wat is Gods 
wil voor mij?’ Maar: ‘Wie ben ik?’ Alleen als we 
accepteren dat God ons liefheeft en dat we zijn 
geroepen en gemachtigd om zijn liefde in de wereld 
uit te dragen, kunnen we volledig aanvaarden 
hoe de Vader ons kan uitnodigen om zijn liefde te 
beantwoorden.

Gebed
Barmhartige, U die het licht bent in al onze 
duisternis, ik vertrouw op uw genade en uw 
recht, en bid U: laat mij helder zien welke weg 
mij voert naar uw toekomst. Laat mij aan mijn 
angst en twijfel voorbij komen en vrede vinden 
in uw waarheid, hier, nu en alle dagen, tot in uw 
koninkrijk. Amen.

Overweging:
We vasten niet omdat we zondaar zijn. We 
vasten omdat we Jezus willen zien. We vasten 
om onze aandacht van onszelf af te wenden en 
troost te zoeken bij de Enige die al onze hoop en 
verwachtingen kan vervullen. Elke keer wanneer 
we onszelf verloochenen – of we nu afzien van 
bepaald voedsel, van tv-kijken of een half uur extra 
slaap – herinneren we onszelf eraan dat het leven 
veel meer inhoudt dan ons eigen plezier.
Als we vasten, zoeken we Jezus met heel ons hart 
zodat we Hem kunnen vinden (Jer. 29,13). Jezus 
zei dat we geen somber gezicht moeten tonen 
wanneer we vasten. De gedachte daarachter is dat 
ons vasten dient te gebeuren in grote verwachting, 
niet in droefheid en neerslachtigheid. We kijken uit 
naar de liefde van ons hart. Laten we met hoop en 
vertrouwen Jezus’ uitnodiging aannemen. “Sta op, 
mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste.” (Hooglied 
2,10)

Gebed
God, bron van liefde en wijsheid, heel mijn leven 
ben ik op zoek naar wat goed is voor mezelf 
en recht doet aan de ander. Ik bid U: maak mij 
hongerig naar uw Woord. Open mijn hart, zodat 
ik het versta en eruit leef. Dat vraag ik U in naam 
van Jezus, uw Zoon en mijn broeder in eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst
Ester D, 11: Mijn Heer, onze koning, U bent de 
Enige! Kom mij te hulp, ik die alleen sta en geen 
andere helper heb dan U, want ik ga een groot 
gevaar tegemoet.

Overweging: 
Het boek Ester bevat een belangrijke les. We zijn 
allemaal geroepen om op Ester te lijken. God 
roept ons allemaal op om tussenbeide te komen 
voor de mensen om ons heen. Hij nodigt ons uit 
onze gedachten en wensen in overeenstemming 
te brengen met die van Hem en zijn plannen en 
bedoelingen meer lief te hebben dan die van 
onszelf. God is blij als we voor anderen bidden. 
Jezus leerde zijn leerlingen: “Als jullie dan, slecht 
als je bent, goede gaven weten te geven aan je 
kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de 
hemel het goede geven aan wie het Hem vragen.” 
(Mt 7,11). Als we net als koningin Ester met een 
nederig hart bij Hem komen en vragen naar 
Gods wil, kunnen onze gebeden op verrassende 
manieren worden beantwoord.

Gebed
Eeuwige, U bent mijn schuilplaats in donkere 
dagen, uw Woord beschermt mij tegen het kwaad. 
Help mij te bouwen aan een wereld zonder angst, 
waarin volop leven is voor allemaal. Dat vraag ik 
in de naam van Jezus Christus, die mijn Heer en 
Bouwmeester is, vandaag en alle dagen van mijn 
leven. Amen.

Dagtekst
Matteus 5,23-24: Dus als je je offergave naar 
het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je 
broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave 
voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met 
je broeder, en kom dan terug om je offergave te 
brengen.

Overweging: 
Neem deze Veertigdagentijd de tijd om uw relaties 

Dagtekst
Mc 10,25: Een kameel komt gemakkelijker door het 
oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk 
van God.

Overweging:
‘Bemin je vijanden!’ Het gebod van Jezus 
verhindert ons niet in liefde met het vaderland 
verbonden te zijn. Die woorden betekenen 
ook niet dat wij onverschillig moeten blijven 
voor de ongerechtigheid in haar verschillende 
tijdgebonden en historische verschijningsvormen. 
Deze woorden van Jezus schakelen alle haat uit.
Ik vraag jullie oprecht na te denken over het 
volgende: hoe zou het met het mensenleven gesteld 
zijn als Jezus die woorden nooit had uitgesproken? 
Hoe zou het met de wereld gesteld zijn als wij in 
onze wederzijdse betrekkingen de voorrang gaven 
aan de haat onder mensen, klassen en volkeren? 
Hoe zou de toekomst van de mensheid zich verder 
ontwikkelen, als de toekomst van het individu en 
de volkeren op vijandschap zou steunen?
In het licht van de ervaringen uit de geschiedenis 
en bepaalde concrete gebeurtenissen zou de 
mens soms de indruk kunnen krijgen dat de liefde 
haar macht verloren heeft en dat het onmogelijk 
geworden is haar in de praktijk om te zetten. Toch 
zal de liefde steeds blijven zegevieren. De liefde zal 
nooit overwonnen worden. Was dit niet zo, dan zou 
de mensheid tot de ondergang veroordeeld zijn.

Gebed
Eeuwige, heel de schepping roemt uw glorie, uw 
goedheid kent geen einde. Maar veel te vaak gaan 
we aan U voorbij, verblind als we zijn door eigen 
belang. Ik bid U: genees mijn blindheid. Dat ik zie 
wat belangrijk is in uw ogen, U die de Enige bent 
tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jesaja 55,11: Zo zal het ook gaan met mijn woord. 
Het komt voort uit mijn mond; het keert niet 
vruchteloos naar Mij terug.

Overweging:
Gods woord is niet alleen standvastig en sterk; 
het is ook liefdevol. Het is zo vervuld van zijn 
liefde dat het is mens geworden en onder ons 
heeft gewoond (Johannes 1,14). Dit Woord uit de 
mond van de Vader. Jezus, keerde pas terug naar 
zijn Vader toen zijn zending voltooid was: toen wij 
vergeving konden ontvangen. Elke dag overspoelt 
God ons met zijn levend woord, Hij biedt genezing 
aan gebroken gezinnen, aan door drugs geteisterde 
buurten. Hij stort zegeningen uit als een zachte 
regen die vrede brengt waar chaos heerst, en hoop 
in plaats van wanhoop. Het enige wat we moeten 
doen is, royaal aannemen wat Hij zo royaal geeft.

Gebed
Goede God, uw verbond met mensen is 
doorgegeven door al wie ons in geloof zijn 
voorgegaan. Ik bid U: maak mij bewust van uw 
Woord en geef dat ik uw erfdeel waardig ben. Laat 
deze ruimte een huis zijn, waar ik op adem kom en 
mij laat leiden door uw Zoon, Jezus, vandaag en alle 
dagen. Amen.

Dagtekst
Mt 9,15: Er zullen dagen komen dat de bruidegom 
van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.

gebeden voor iedere dag
Maandag 26 februari

Dinsdag 27 februari

Zaterdag 03 maart

Donderdag 01 maart

Woensdag 28 februari

Vrijdag 02 maart

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

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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Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Geestelijk recht
Ieder van ons heeft het recht, wanneer men naar 
de Mis gaat,  het Woord van God in overvloed 
te ontvangen. Dit dient goed gelezen, goed 
uitgesproken en goed verklaard te worden in de 
preek. Dat is een geestelijk recht! Wanneer het 
Woord van God niet goed wordt gelezen door de 
diaken, de priester of de bisschop en niet met 
vurigheid wordt verkondigd, dan doet men onrecht 
aan de gelovigen. We hebben het recht het Woord 
van God te horen. God spreekt tot allen, herders 
en gelovigen. Hij klopt aan ons hart ongeacht onze 
toestand, leeftijd, situatie. De Heer troost, roept, 
wekt tot nieuw leven en verzoent.  Zijn Woord 
verandert de harten!
Een korte stilte na de preek maakt het mogelijk 
dat het ontvangen zaad in de geest kan bezinken. 
Zo kan dat wat de Geest aanreikt, vaste grond in 
ons krijgen. Dat is de stilte na de homilie. Iedereen 
moet nadenken over wat men gehoord heeft.

Credo
Na deze stilte gaat de Mis verder. Het persoonlijke 
(geloofs)antwoord wordt deel van de 
geloofsbelijdenis van de Kerk, uitgedrukt in het 
'Credo'. Wij belijden allemaal het Credo tijdens de 
Mis. Uitgesproken door de hele gemeenschap, is het 
Symbolum  -de apostolische geloofsbelijdenis-  een 
gezamenlijk antwoord op wat wij door het Woord 
van God hebben gehoord (vlg. de Catechismus van 
de katholieke Kerk, 185-197).

Vitale verbinding
Er bestaat een vitale verbinding tussen de 
prediking en het geloof. Het geloof ontspruit 
dan ook niet aan de fantasie van menselijke 
gedachten, maar, zoals de apostel Paulus zegt, 
“door de prediking, en de prediking geschiedt in 
opdracht van Christus” (Rom. 10,17). Het geloof 
wordt dus gevoed door de prediking en leidt 
naar het Sacrament. Door het uitspreken van 
het Credo brengt de gelovige gemeenschap de 
grote mysteries van het geloof in herinnering en 

belijdt deze, voordat met de viering ervan in de 
Eucharistie wordt begonnen (Algemeen Statuut 
van het Romeins Missaal, 67). Het Symbolum van 
het geloof verbindt de Eucharistie met het Doopsel 
dat we ontvangen hebben “in naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest”  en herinnert eraan 
dat de sacramenten verstaan moeten worden in 
het licht van het geloof van de Kerk.

De voorbeden
Het antwoord op het Woord van God waar met 
geloof naar geluisterd wordt, wordt vervolgens 
uitgedrukt in de gezamenlijke afsmeking, 
de voorbeden.  Daarmee worden de noden 
van de Kerk en de wereld  omarmd (vlg. intr. 
Lectionarium, 30-31). Het wordt ook wel het Gebed 
van de gelovigen genoemd. De concilievaders van 
Vaticanum II hebben dit gebed na het Evangelie 
en de preek opnieuw willen invoeren, vooral op 
de zondagen en de hoogfeesten. Samen met het 
volk wordt dan gebeden voor de heilige Kerk, voor 
hen die gezag over ons uitoefenen, voor hen die 
gebukt gaan onder allerlei noden, alsook voor alle 
mensen en het heil van de wereld” (Sacrosanctum 
Concilium, 53, vlg. 1 Tim. 2,1-2).

Verhoor ons
Daarom biedt het volk, onder leiding van de 
priester die opent en afsluit, “God in de uitoefening 
van het priesterschap krachtens het doopsel 
zijn smeekbeden aan voor het heil van allen” 
(Algemeen Statuut van het Romeins Missaal, 69). 
En na de afzonderlijke intenties, uitgesproken 
door de diaken of door een lector, verenigt de 
gemeenschap zich met één stem in gebed: “Wij 
bidden U, verhoor ons”.
Denk aan wat de Heer Jezus ons heeft gezegd: 
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, 
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen” (Joh. 
15,7).  Maar wij geloven dat niet, want wij hebben 
weinig geloof.  Maar als ons geloof zou zijn als een 
mosterdzaadje, zegt Jezus, zouden wij alles hebben 
ontvangen. “Vraag wat jullie willen en jullie zullen 
het verkrijgen.”

geloofsverdieping
Gods Woord verandert de harten

Op de algemene audiëntie van 14 februari ging paus Franciscus verder met de Mis-catechese en sprak over het Credo en de voorbeden.

TON BAETEN
Plek voor iedereen

Bundel met bijbelse overwegingen 
waarin de schrijver wil aantonen dat 
de Schrift voor iedereen plek biedt. 
Het woord van de Schrift overschrijdt 
grenzen die door mensen gesteld 
worden.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1988; 111 
blz. Prijs: SRD 5,=

V.S. NAIPAUL
Een half leven

In deze roman belicht de schrijver de 
menselijke zoektocht naar liefde en 
erkenning. Het verhaal speelt zich af 
in India en London aan het eind van 
de jaren veertig van de vorige eeuw. 
En gaat over Willie Chandran die 
tegen zijn milieu, familie en tradities 
rebelleert.
Amsterdam: Atlas, 2001; 215 blz. Prijs: SRD 10,=

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.

Alles kan voor wie gelooft
Het moment van de voorbeden na het Credo is 
hét moment om tijdens de Mis aan de Heer de 
krachtigste dingen te vragen, de dingen waar wij 
het meest behoefte aan hebben, wat we willen. “Gij 
zult het krijgen.” Op welke manier dan ook, maar 
“gij zult het krijgen”.  “Alles kan voor wie gelooft”, 
zei de Heer. Wat antwoordde die man tot wie Jezus 
zich richtte met deze woorden – alles kan voor 
wie gelooft - ? Hij zei: “Ik geloof Heer, kom mijn 
ongeloof te hulp.”
Ook wij mogen zeggen: “Heer, ik geloof. Maar 
kom mijn ongeloof te hulp.” De pretenties van de 
wereldse logica stijgen niet naar de hemel op, net 
zoals op zichzelf gerichte verzoeken niet worden 
gehoord (vlg. Jac. 4,2-3).

Met de blik van God
De intenties waarvoor het gelovige volk bidt, 
moeten uiting geven aan de concrete noden 
van de geloofsgemeenschap en van de wereld. 
Hierbij moeten conventionele en kortzichtige 
formuleringen vermeden worden. De voorbeden 
waarmee de dienst van het woord wordt 
afgesloten, moedigen ons aan om te kijken met de 
blik van God die zorgt voor al zijn kinderen.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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vergeving te verdienen. Daarom hebben we een 
verlosser nodig.

Uit: Leven in zijn handen 

Gebruik uw dagen 
goed 

Wie een belangrijke aankoop doet, laat zich goed 
voorlichten. Er wordt gekeken in reclamefolders. 
Dat kost soms best inspanning. Na degelijke 
bezinning gaat men over tot de aankoop. Voor 
Paulus kost het ook intense inspanning en moeite 
om na te denken over de mogelijkheden die we 
ontvangen in het geloof. Wat kunnen we zeggen 
tegen iemand, wat valt er te doen voor een 
bepaalde persoon? Het kost tijd om daarover na 
te denken. Laat men die ruimte ook nemen. Dat is 
een welbestede tijd. Voor velen van ons is het toch 
waardevol om vrijwilliger te zijn in de kerk en 
samenleving? Dat wordt vaak beleefd als een van 
God geschonken kans voor zijn koninkrijk. God 
heeft in Christus Zich ook gegeven. De weg van 
Jezus’ kruis blijkt een goede, onmisbare weg. Hij 
bemoedigt nieuwe en oude christenen om de dag 
zo te besteden. Ook onze tijd kent kansen.

Uit: filippus Dagboek

De gezonde leer 

Paulus begint over een levenshouding die past 
bij de gezonde leer. Hij noemt: nuchter zijn, 
waardig, gezond in het geloof, de liefde en de 
volharding. Hij moedigt oudere mannen aan om 
deze levenshouding als voorbeeld voor de jongere 
generatie vorm te geven. Tegenwoordig zegt men: 
jongeren hebben een rolmodel nodig. Oudere 
vrouwen roept Paulus op om priesterlijk te zijn in 
hun optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd 
aan veel wijn, onderwijsgevend over wat goed 
is. Zo kunnen jongere vrouwen ontdekken hoe 
ze het leven als zinvol kunnen ervaren. Oudere 
vrouwen moeten jonge vrouwen aanmoedigen om 
hun man en kinderen lief te hebben. Weet u dat 
dit best bijzonder is? Liefhebben betekent elkaar 
vertrouwen geven, elkaar helpen en vergeven. 
Bij het offer van Christus hoort een dienstbaar 
bestaan, waarbij vergevingsgezindheid de toon 
bepaalt.  En u, voelt u zich hier goed bij?

Uit: Kruimkens van ’S heeren Tafel

Doe gewoon wat je 
innerlijk je zegt

Wat voor de ene ziel goed is, hoeft nog niet goed 
te zijn voor de andere. Daarom is het belangrijk 
dat je je eigen innerlijke richting zoekt en ernaar 
handelt en niet probeert iemand anders z’n 
spoor te volgen. Je hebt vrije keus, want Ik heb 
alle mensen een vrije wil gegeven. Je bent geen 
marionet die zich niet kan bewegen zonder dat 
er aan de touwtjes getrokken wordt. Je kunt wat 
goed voor jou is zoeken en vinden, en dan is het 
jouw keus wat je ermee doet. Je vindt alleen maar 
werkelijke vrede in hart en gedachten wanneer je 
datgene volgt waarvan je weet dat het juist voor 
je is. Dus zoek en ga door met zoeken tot je jouw 
specifieke weg gevonden hebt en volg die dan. 
Het zou kunnen betekenen dat je op jezelf komt 
te staan en iets moet doen wat in de ogen van 
anderen vreemd is, maar laat je niet afschrikken. 
Doe het, wat het ook mag zijn, omdat je innerlijk 
weet dat het juist voor je is en dat alleen het 
allerbeste ervan kan komen.

 Uit: Open innerlijke deuren

De reden van het 
kruis

Een mens kan zijn schuld niet op eigen kracht 
wegwerken. Hij heeft hulp van buitenaf nodig. 
Om in staat te zijn zichzelf te vergeven, heeft hij 
vergeving nodig van de persoon die hij kwaad 
gedaan heeft. De mens is echter niet waardig 
om God om vergeving te vragen. Dat is dan ook 
de volledige reden van het kruis. Het kruis deed 
wat geofferde lammetjes niet konden doen. Het 
wiste onze zonden uit, niet voor een jaar, maar 
voor de eeuwigheid. Het kruis deed wat mensen 
zelf niet konden. Het verschafte ons het recht om 
met God te praten, Hem lief te hebben en zelfs met 
God te leven. Dat krijg je zelf niet voor elkaar. Het 
interesseert me niet hoeveel diensten je bijwoont 
of hoeveel goede daden je verricht, je goedheid is 
niet voldoende. Je kunt niet goed genoeg zijn om 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Kruis
Een houten paal met een dwarsbalk. Ter dood 
veroordeelden, zoals Christus, werden door 
de Romeinen aan een kruis opgehangen. De 
veroordeelde moest vaak de dwarsbalk zelf dragen 
naar de plaats waar hij gekruisigd zou worden. 
Daar werd hij dan aan de dwarsbalk vastgespijkerd 
en omhoog gehesen; daarna werd de balk 
vastgemaakt aan de paal, die al in de grond stond. 
De veroordeelde bleef hangen totdat hij stierf.

Kruisteken
Zegenend gebaar over zichzelf, waarbij men met 
de rechterhand achtereenvolgens het voorhoofd, 
de borst, de linkerschouder en de rechterschouder 
aanraakt, onder het uitspreken van de woorden: ‘In 
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen’. In de Oosterse kerk is de volgorde: van het 
voorhoofd naar de borst en van de rechterschouder 
naar de linkerschouder. Het kruisteken, stammend 
uit de tweede eeuw, werd door de protestantse 
Reformatie afgeschaft, maar wordt nu ook weer 
door sommige voorgangers in de eredienst gemaakt 
over de aanwezigen bij wegzending en doop.

Kruisweg
1 De weg die Jezus met het kruis liep van de plaats 
waar Pontius Pilatus rechtsprak, naar de plaats van 
terechtstelling, Golgotha. 
2 Uit de late Middeleeuwen stammende religieuze 
praktijk, waarin het lijden van Jezus overwogen 
wordt door successievelijk in overweging en gebed 
de veertien lijdenstaferelen (de veertien staties) 
te volgen. De kruisweg begint met de veroordeling 
door Pilatus en eindigt met de graflegging.

Kruisafneming
De afneming van het dode lichaam van Christus 
van het kruis. De evangelist Johannes beschrijft 
hoe Jozef van Arimatea, een leerling van Jezus, in 
het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus 
ging vragen of hij het lichaam van Jezus mocht 
weghalen. Deze stond dit toe. Jozef en Nikodemus, 
ook een volgeling van Jezus, wikkelde diens lichaam 
in linnen doeken met geurige kruiden, zoals 
gebruikelijk was bij een joodse begrafenis. Op de 
plaats waar hij gekruisigd was, lag een tuin en daar 
bevond zich een nieuw graf. Hierin legden zij Jezus 
neer.

Kruisverering
Sinds de vierde eeuw werd in Jeruzalem een reliek 
vereerd van het kruis waarop Christus gestorven 
was. Deze traditie vond spoedig navolging in Rome. 
De verheffing en verering van het kruis, belangrijk 
onderdeel van de liturgie van Goede Vrijdag, hangt 
met deze gewoonte samen.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED

Luister Naar 
De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u op
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Tweede wonder Paulus VI erkend Paus roept jongeren op

Paus Franciscus heeft de jongeren zondag 
na het Angelusgebed opgeroepen om actief 
betrokken te zijn bij de voorbereiding van de 
synode van bisschoppen uit de hele wereld 
over jongeren. Franciscus beklemtoonde in het 
bijzonder de mogelijkheid om online actief aan 
die voorbereiding deel te nemen. De gebundelde 
bijdragen van jongeren per taalgroep worden 
samengevoegd met die van de deelnemers in het 
Vaticaan.
De audiëntie van gisteren werd ondanks de koude 
bijgewoond door 20.000 jongeren. Hij vroeg hen 
om deze veertigdagentijd te benutten als kans 
tot bekering en om zich te verzetten tegen het 
kwaad, met de steun van het gebed en Gods hulp 
in het dagelijkse leven. Hij deed ook een bijzondere 
oproep tot gevangenen om deze periode te 
benutten als kans tot verzoening en vernieuwing 
van hun leven.

Bron: Kerknet

wereldkerk

Vragen van Chileense jezuïeten
Paus Franciscus zegt dat hij het gesprek probeert 
aan te gaan met mensen die het met hem oneens 
zijn, en hoopt daarvan iets te leren. Voor mensen 
die hem een ketter vinden, bidt hij. “Als ik merk 
dat er weerstand is, zoek ik waar mogelijk de 
dialoog; maar soms komt het verzet van mensen 
die geloven dat zij de ware leer in pacht hebben 
en je ervan beschuldigen een ketter te zijn”, zei 
de paus op 16 januari tijdens een ontmoeting met 
een groep jezuïeten in de Chileense hoofdstad 
Santiago.
“Als ik geen geestelijke goedheid kan ontdekken 
in wat deze mensen zeggen of schrijven, bid ik 

simpelweg voor ze”, antwoordde Franciscus op een 
vraag over de weerstand waar hij als paus mee te 
maken krijgt.
De paus deed zijn uitspraken tijdens de traditionele 
vragenronde die hij op al zijn buitenlandse reizen 
heeft met de lokale jezuïetengemeenschap. Met 
zijn toestemming, publiceerde het Italiaanse 
jezuïetentijdschrift Civiltà Cattolica het gesprek 
een paar weken later. De tekst werd afgelopen 
donderdag vrijgegeven.

Tegenstand van websites en blogs
Paus Franciscus vertelde de jezuïeten in Chili dat 
hij niet aan de oppositie probeert te denken in 
termen van ‘verzet’, omdat dat elke kans wegneemt 
om de dialoog aan te gaan, te onderscheiden, iets te 
leren of minstens te erkennen dat het nodig is iets 
beter uit te leggen.
Wat de websites en blogs betreft die zich richten 
op het verzet tegen hem, zei de paus: “Ik weet wie 
het zijn, ik ken die groepen, maar ik lees ze niet 
voor mijn eigen geestelijk welzijn.” Mensen voelen 
van nature een weerstand tegen verandering, 
zei de paus. “Dat is een grote verleiding waar we 
allemaal mee te maken hebben gehad in de periode 
na het Tweede Vaticaans Concilie. Dat verzet 
gaat ook vandaag de dag door met mensen die 

proberen de leer van het concilie “te relativeren of 
te verwateren”.

Kritiek op Amoris Laetitia
“Onderscheiding is wat de Kerk van vandaag vooral 
nodig heeft”, aldus de paus. “We zijn gewend aan 
een mentaliteit van ‘ja, dat kan’ of ‘nee, dat kan 
niet’”, ziet de paus. “Als je kijkt naar de waaier van 
reacties op Amoris Laetitia, zie je dat de hardste 
kritiek op de exhortatie gaat over hoofdstuk 
acht: ‘Kan een gescheiden persoon de communie 
ontvangen, of niet?’. Maar Amoris Laetitia slaat 
een heel andere richting in; het gaat niet in op dat 
onderscheid, het richt zich op onderscheiding.”
Op 19 januari sprak de paus met de jezuïeten 
in Peru over hetzelfde onderwerp. Daar zei 
Franciscus dat hij ervan overtuigd is dat God 
van de Kerk vraagt om evangeliserend te zijn, 
missionair, naar buiten gericht: “De Kerk als een 
veldhospitaal”.
Volgens de paus is het echter “een goed teken” dat 
er weerstand bestaat tegen zijn nieuwe aanpak: 
“Het is een teken dat we op de juiste weg zijn, dat 
dit de weg is. Anders zou de duivel niet de moeite 
doen om zich te verzetten.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Paus bidt voor mensen die hem een ketter vinden

Officieel decreet
De erkenning van een tweede wonder op 
voorspraak van de zalige paus Paulus VI 
(1963-1978) maakt de weg vrij voor diens 
heiligverklaring. Vorige week bevestigde de 
Congregatie voor de Heiligverklaringen de 
goedkeuring van het wonder.
Na een unanieme goedkeuring van het wonder 
is het aan paus Franciscus om in te stemmen 
met een officieel decreet waarna de datum voor 
heiligverklaring kan worden vastgesteld.

Volkomen gezond
Het wonder dat aan de in 2014 zaligverklaarde 
paus wordt toegeschreven betreft de genezing 
van een ongeboren kind. De zaak werd in 2014 ter 
onderzoek aan Rome voorgelegd. De moeder van 
het kind, een Italiaanse uit Verona, was ernstig 
ziek en ook de gezondheid van haar vijf maanden 
oude baby zou daarmee dusdanig zijn dat werd 
geadviseerd het kind te laten aborteren.
Enkele dagen na diens zaligverklaring ging de 
vrouw naar het Mariaheiligdom in Brescia. Het 
kind, een dochter, kwam volkomen gezond ter 
wereld en is dat nog steeds. De genezing werd 

vorig jaar door de medische adviesraad van de 
congregatie unaniem als medisch onverklaarbaar 
betiteld. De theologische commissie van de 
congregatie stemde ermee in dat het wonder 
geschiedde op voospraak van de zalige paus Paulus 
VI.

Vijftig jaar na Humanae vitae
Ook het eerste erkende wonder betrof een 
ongeboren kind dat ernstig gevaar liep van 
hersenbeschadiging. Ook in dat geval werd abortus 
geadviseerd en vertrouwde de moeder haar 
zwangerschap toe aan Paulus VI. Het kind kwam 
eveneens gezond ter wereld.
De heiligverklaring zal naar verwachting dit 
jaar nog plaatsvinden, waarschijnlijk rond 
de bisschoppensynode over de jongeren. De 
heiligverklaring komt precies vijftig jaar na de 
publicatie van de verguisde encycliek Humanae 
vitae, waarin de paus het kerkelijk nee tegen 
anticonceptie handhaafde en nader toelichtte.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

GEBED
 

Heer Jezus,  ik ben sprakeloos.
U bent niet gekomen  om mij te 

veroordelen, 
maar om mij te zoeken,  

te redden 
en mij tot een kind van 

God  te maken. 
Wat een 

wonderbaarlijke liefde! 
Vandaag wil ik U  door 

mijn leven eren. 
Amen.

DOORDENKERTJE

”Geloof dat je het kunt en je bent al 
halverwege.”
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Paus: ‘Wordt priester 
van en voor het volk’

Paus Franciscus heeft seminaristen aangemoedigd 
tot een sober en transparant leven, zonder 
nostalgie naar het verleden. Kijk vooruit. De 
wereld heeft een grote nood aan mannen van God 
die vooruit kunnen kijken. Wordt priesters van 
mensen en voor het volk en geen heerser van de 
kudde die aan U wordt toevertrouwd, vertelde 
hij de kandidaat-priesters van het seminarie van 
Sardinië (Italië), dat dit jaar de 90ste verjaardag 
viert van de oprichting van het seminarie. De 
geestelijke en materiële armoede van vandaag 
vereist dat voorgangers nog meer aandacht 
schenken aan de armen. Wees hen nabij, zodat ze 
voelen dat kerken in de eerste plaats hun thuis zijn.

Bron: Kerknet

Australië: vasten als boetedoening voor 
seksueel misbruik

wereldkerk

Dodelijke schietpartij Parkland
Verschillende Amerikaanse bisschoppen roepen 
op iets te doen aan het wapenbezit en een einde 
te maken aan de “waanzin” van wapengeweld, na 
de dodelijke schietpartij op een school in Florida 
afgelopen woensdag.
Op een middelbare school in Parkland, in het 
zuiden van Flordia, schoot een jongen op 14 
februari minstens zeventien mensen dood. De 
dader, de 19-jarige Nikolas Cruz, werd kort na de 
schietpartij opgepakt.
Cruz was vorig jaar van school gestuurd, omdat 
hij klasgenoten bedreigde. De FBI bleek vorig 
jaar al gewaarschuwd voor de jongen, omdat hij 
op internet had gemeld dat hij “een professioneel 
schoolschutter” zou worden.

Bidden en boos zijn
De aartsbisschop van Philadelphia, Charles Chaput, 
zei dat er nu twee dingen nodig zijn: “We moeten 
voor de slachtoffers en hun families bidden, want 
hun lijden is intens en zal lang duren”. Maar “we 
moeten ook boos zijn: boos op degenen die onze 
wetten maken en zo weinig doen om deze drama’s 
te voorkomen”.
De aartsbisschop van Philadelphia zei verder niet 
te begrijpen hoe zijn landgenoten deze dingen 
maar blijven tolereren. Na elk nieuw schietincident, 
zei hij, “vergeten ze het weer tot de volgende ronde 
van geweld zich aandoet”.

Onderneem actie
Ook kardinaal Blasé Cupich van Chicago liet weten 
geschokt te zijn. “Het werd gedaan uit waanzin 

op een plek die een veilige plek zou moeten zijn, 
een Amerikaanse school. Deze slachtoffers is hun 
toekomst afgenomen, maar dat geldt ook voor hun 
ouders, klasgenoten en ons land.”
Cupich moedigde mensen aan actie te ondernemen 
als ze merken dat iemand problemen heeft en de 
hand te reiken naar mensen die zich alleen voelen 
staan. De dader van de schietpartij in Florida 
stond bekend als een eenzame jongen die door zijn 
klasgenoten gemeden werd.

Geen plaats voor wapens
“Laten we duidelijk maken tot onze verkozen 
leiders dat er in onze cultuur geen plaats is voor 
de wapens en munitie die deze slachting mogelijk 
hebben gemaakt”, aldus Cupic in een verklaring. 
“We zijn het onze kinderen verschuldigd dat we de 
kostbare vrijheden beschermen waar zo velen voor 
gevochten hebben en voor gestorven zijn: om in 
vrijheid te kunnen geloven, leren en werken.”
De aartsbisschop van Miami, Thomas Wenski, 
riep mensen op samen te komen om elkaar te 

steunen. “Met Gods hulp kunnen we sterk blijven 
en resoluut het kwaad in al zijn manifestaties 
weerstaan.” Moge God ons helpen, zei hij in een 
verklaring, “om als land opnieuw een daad van 
zinloos geweld en vreselijk kwaad onder ogen te 
zien”.

‘Cultuur van de dood’
Kardinaal Sean O’Malley van Boston zei in een 
verklaring: “We moeten voorkomen dat mensen 
die geestesziek zijn aan dodelijke wapens kunnen 
komen. We kunnen en moeten beter ons best 
doen voor elkaar, door als samenleving tot elkaar 
te komen met als doel dit zinloze geweld te 
voorkomen.”
Bisschop Richard Malone van Buffalo verwees op 
Twitter naar de waarschuwing die paus Johannes 
Paulus II 25 jaar geleden deed dat het Westen “een 
cultuur van de dood” zou worden. “Verdrietig 
genoeg, had hij gelijk. Kunnen we elkaar steunen 
om dit te veranderen?”.

Boodschap paus Franciscus
Ook paus Franciscus reageerde op de schietpartij 
in Florida. In een telegram aan de aartsbisschop 
van Miami verzekerde hij “al degenen die geraakt 
zijn door deze verschrikkelijke aanslag van zijn 
geestelijke nabijheid”.
De paus schreef verder te hopen dat “er een einde 
mag komen aan zulke zinloze daden van geweld” 
en smeekte om “de goddelijke zegen van vrede en 
kracht”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Amerikaanse bisschoppen: doe iets aan wapenbezit

Leerproces
De katholieke bisschoppen van Australië hebben 
de gelovigen opgeroepen tot vier dagen vasten 
en gebed als boetedoening voor het seksueel 
misbruik. In een verklaring vragen zij ook om 
gebed voor de heling van slachtoffers.
Aanleiding is het misbruikrapport dat afgelopen 
december werd gepubliceerd en waarin de 
katholieke Kerk er niet best vanaf komt. 
Het rapport, door een overheidscommissie 
samengesteld, wordt nog bestudeerd door de 
kerkelijke instanties. In hun verklaring maken 
de bisschoppen duidelijk dat inmiddels het beleid 
rond seksueel misbruik aanzienlijk is gewijzigd. 
Net als voor andere instituten is het voor de Kerk 
een leerproces en een ontwikkeling die nog steeds 
doorgaat, aldus de verklaring.

Excuses
“Door de jaren hebben de bisschoppen en andere 
kerkelijke leiders in Australië vaak hun droefenis 
uitgedrukt en excuses aangeboden voor wat 
in het verleden is gebeurd. Voor het kwaad 
dat slachtoffers is aangedaan, de gevallen van 
toedekken, het falen om van de verhalen van 
slachtoffers te geloven en om met compassie en 
rechtvaardigheid te reageren en voor het leed dat 
velen nog ervaren.” “Onze excuses lijken soms te 
gering te zijn geweest. Niet omdat zij onoprecht 
waren, maar omdat het vertrouwen weg was. Wij 
zijn vastbesloten om te verzekeren dat misbruik 
van kinderen nooit meer zal voorkomen in de 
katholieke Kerk en om nieuw vertrouwen op te 

bouwen.”

Solidair
De Veertigdagentijd lijkt de bisschoppen een 
geschikt moment om een nieuwe bladzijde op te 
slaan met vier dagen van vasten en boetedoening. 
“Dit zijn geestelijke praktijken die ons verlangen 
uitdrukken naar Gods verzoenende en genezende 
genade.” “Door te vasten zijn we solidair met de 
slachtoffers en overlevenden van misbruik wier 
veel diepere honger uitgaat naar genezing en 
vrede in hun leven. Door boetedoening geven 
we genoegdoening voor de zonden van degenen 
in de Kerk die kinderen hebben misbruikt of die 
niet hebben geluisterd en gehandeld toen zij dat 
moesten.” In de verklaring roepen de bisschoppen 
op om zich het belang van de aanbevelingen van 
het misbruikrapport door te laten dringen. “Het 
verleden kunnen wij niet ongedaan maken. Met 
Gods hulp de toekomst wel beter.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad
Luistert u naar het kerknieuws van ma. t/m vr. om 

10.00u met een herhaling om 16.00u
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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 2e zondag 40-dagen tijd 
ma 26 19.00u: Requiemmis
do 01 19.00u: Petrus Donderslof
vr 02 18.30u: Speciale viering ivm Wereldgebedsdag. 
Themaland “Suriname”
za 03 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 04 10.00u: Hoogmis 3e zondag 40-dagen tijd
Mededelingen:
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Ivm Holi Phagwa 2 maart geen H. Mis om 06.30u, maar 
wel om 12.00u.
• Elke dinsdag om 10.30u: Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• De Vastenactie 2018 wordt gehouden ten behoeve 
van de bouw van een nieuwe kerk voor de St.  
Thaddeusparochie te Groningen. Achter in de kerk kunt u 
een enveloppe verkrijgen voor uw bijdrage.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een 
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te 
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken 
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale 
Basiliek.

za 24 17.30u: H. Mis
wo 28 17.30u: Marialof
za 03 17.30u: H. Mis

za 24 18.00u: H. Mis vooravond tweede zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 25 08.00u: H. Mis tweede zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
ma 26 18.00u: H. Mis
wo 28 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
do 01 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur) 
met biechtgelegenheid  
18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 02 18.30u: Dienst Wereldgebedsdag voor de 
vrouwen
za 03 18.00u: H. Mis vooravond derde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 04 08.00u: H. Mis derde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst en thuiscommunie 
zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord: 
• Maandag 26 februari instructieavond lectoren met mevr. 
Oliviera: 19.00 uur kerk
• Tijdens de veertigdagentijd houden wij elke zaterdag en 
zondag  kindernevendienst.
• ‘Een kwartiertje voor God’ elke donderdag (16.00 - 
18.00 uur) - afsluiting met de sacramentele zegen - tevens 
biechtgelegenheid
• Viering van Wereldgebedsdag voor de vrouwen: vrijdag 
2 maart om 18.30 uur. Thema: ‘Geheel Gods schepping is 
zeer goed!’
• De enveloppen voor de Bisschoppelijke Vastenactie 
liggen klaar achter in de kerk. Deze kunnen gevuld worden 
gedeponeerd in de doos. Grotere bedragen kan men ook 
via de bank overmaken. Zie daartoe de gegevens op de 
enveloppe!
• Eerstdaags mag u weer de rondzendbrief van de parochie 
verwachten. 
• Hartelijke gelukwensen aan de 19 volwassenen die op 
zondag 18 februari door het doopsel werden opgenomen 
in onze geloofsgemeenschap!

zo 25 08.00u: H. Mis tweede zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst

zo 04 08.00u: Woord - Comm. Dienst derde zondag in 
de veertigdagentijd met kindernevendienst

zo 25 09.00u: Woord - Comm. Dienst tweede zondag in 
de veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 04 09.00u: H. Mis derde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst

zo 25 10.00u: H. Mis. 2e zondag v.d vastentijd
 11.45u: Engelse mis
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door 
Mw. M. Kassels. 
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en 
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 24 19.00u: H. Mis
zo 25 08.00u: H. Mis. 2e zondag v.d vastentijd
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

zo 25 08.00u: Woco
ma 26 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 27 18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 28 18.30u: Begi Kerki

za 24 10.00u: Woco Huize Estherhof
zo 25 08.00u: Eucharistieviering
 18.30u: Rozenkransgebed 
 19.00u: Eucharistieviering
wo 28 18.30u: Rozenkransgebed 
 19.00u: Requiemmis
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw 
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij 
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr. 
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar 
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de 
maand , alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 881-
5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond 
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.

zo 25 08.00u: H. Mis
ma 26 17.00u: Spreekuur 
 17.00u: PK EHC
 18.00u: PK Volwassenencatechese
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 28 17.00u: PK Vormsel
do 01 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
vr 02 18.00u: Wereldgebedsdagdienst
• Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00 u
• Geen doop- en biechtdienst in de maand februari 2018
• Pater Iyke is afwezig in de maand februari 2018

zo 25 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Woco
wo 28 08.00u: Schooldienst
vr 02 18.00u: Dienst i.v.m. Wereldgebedsdag
• 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.
• Thema van de dienst i.v.m. Wereldgebedsdag: “Geheel 
Gods Schepping is zeer goed”. U bent allen van harte 
uitgenodigd. De dienst is samengesteld door Surinaamse 
vrouwen.

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

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

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e 
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

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

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

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

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

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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

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

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

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

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

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

Pastoor Jan Geerits, 8944206; 
E-mail: jan.geerits@gmail.com
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Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u 
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

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

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
De dienst van vrijdag 2 maart in het Dienstencentrum is 
afgelast vanwege wereldgebedsdag.

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om 
18.00u.
Vrijdag 2 maart: 18.30u: Wereldgebedsdag voor Suriname

za 24 08.00u: Sportdag met 2 scholen
zo 25 08.00u: H. Mis 
 10.00u: Jongerenbijeenkomst
ma 26 16.30-18.30u: Catechese
wo 28 16.00-18.00u: Spreekuur
 18.30-19.00u: H. Mis
 19.15-21.00u: Spreekuur volgens afspraak
do 01 10.00-16.00u: Spreekuur volgens afspraak
 16.30-18.00u: Catechese
 19.15u: Kerkbestuur
vr 02 10.00u: Soos
 18.30u: Wereldgebedsdag viering Pauluskerk 
Lelydorp
za 03 19.00u: H. Mis
zo 04 09.00u: Wereldgebedsdag viering Pauluskerk 
Lelydorp voor kinderen 

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.

za 24 19.00u: Eucharistieviering
di 27 18.30u: Gebedsdienst
wo 28 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 01 18.30u: Eucharistieviering 
vr 02 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Wereldgebedsdagviering in Pauluskerk
za 03 19.00u: Eucharistieviering
zo 04 09.00u: Kinder wereldgebedsdagviering EBG kerk 
Helena Christina

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

za 24 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo 25 08.00u: H. Mis.

zo 25 08.00u: Woco
di 27 19.00u: Rozenkransgebed
wo 28 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 24 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: Woco
zo 25 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco 2e zondag in de Veertigdagentijd
ma 26 19.00u: Kerkelijk avondgebed vooraf gegaan door 
rozenkransgebed
di 27 16.00u: Seniorensoos
16.30u: Parochiecatechese
wo 28 19.00u: Kerkelijk avondgebed
vr 02 16.00u: Gebedsgroep Hazard
17.00u: Kruisweg oefening i.v.m dienst Wereldgebedsdag
18.30u: Dienst i.v.m Wereldgebedsdag
Mededeling:
• De pastoor is inmiddels terug van vakantie. Wij heten 
hem van harte welkom.
• De diensten zullen wederom normaal plaatsvinden. 
• Mgr. Karel Choennie was vijf dagen in ons midden en 
is gedurende alle dagen voorgegaan in de diensten. Wij 
danken de Mgr en de groep die met hem is meegereisd 
voor hun aanwezigheid. Grantangi Mgr. (1 Kor 1:4 ). Wij 
bidden om kracht en bescherming voor u. 
• De renovatie van de pastorie is in volle gang.
• Dag van vasten: iedere woensdag en vrijdag in de 
veertigdagentijd. Geen vlees gebruiken en ook geen 
gerechten met vlees bereid.

zo 25 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco. 2e zondag in de Veertigdagentijd
vr 02 17.00u: Kruiswegoefening

zo 25 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u:  H. Mis. 2e 
zondag in de Veertigdagentijd
ma 26 16.00u: Parochiecatechese  Jaar I
wo 28 16.30u:. Parochiecatechese Jaar II
do 01 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
 17.00u: Volwassenencatechese
vr 02 17.00u: Kruiswegoefening

zo 25 09.00u: Woco

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

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

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

Secretariaat: di & do 15.00-19.00u
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O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg

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

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

Soares  t. 8215126

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

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

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

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

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206 

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129 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.

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

Door Maritza Tuur en Anne van Exel

Elk jaar op of rond 11 februari, de liturgische 
gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, 
wordt de Werelddag voor de zieken gevierd. Zo 
ook bij ons in Parochie Noord, deze keer op zondag 
11 februari 2018. De dag begon met regen, die 
echter geen spelbreker zou zijn. Vele zieken en 
bejaarden van Paramaribo Noord, sommigen 
gezeten in hun rolstoel, met hun kruk of rollator of 
ondersteund door iemand, begaven zich naar de H. 
Driekoningenkerk om voorzien te worden van het 
sacrament van de zieken.

In een goed gevulde kerk vol devotie en aanbidding 
werden degenen die daarvoor kwamen door onze 
pastoors pater Jan en pater Kumar gezegend en 
gezalfd. Het thema van dit jaar ‘Vrouw, daar is 

Parochie Noord: viering Werelddag voor de zieken

nu je zoon. Daar is je moeder’ werd in de preek 
belicht als zorgend zijn naar elkaar toe, niet alleen-
zijn, elkaar helpen, vooral bij het ouder en/of ziek 
worden.

Onze zieken en senioren thuis die iedere eerste 
zondag bezocht worden, ontvingen als teken 
van verbondenheid een kaars, die tijdens de 
dienst gezegend werd.  Deze mensen zullen in 
de komende weken aan huis de ziekenzalving 
ontvangen. Dankjewel bestuur van zieken- en 
bBejaardenzorg voor de organisatie. Dank U Onze-
Lieve-Heer dat wij dit ook dit jaar weer konden 
meemaken.  Dat Gods Geest op ons allen mag 
rusten.
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