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Gebedswake 24 uren voor de Heer

Door Redactie Omhoog

“Als op bepaalde momenten het vuur van de liefde 
in ons hart schijnt te doven, weet dat dit nimmer het 
geval is in Gods hart! Hij geeft ons aldoor de kans om 
opnieuw te beminnen, te beginnen.” -Paus Franciscus

Aanvang 9 maart om 12:00 uur
De voorbereidingen voor de gebedswake 24 uren 
voor de Heer zijn in volle gang. Dit jaar zal deze 
plaatsvinden op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart in 
de Kathedrale Basiliek. Verschillende groepen en 
personen uit ons bisdom zullen gedurende 24 uren 
participeren middels smeekbeden, bijbelreflectie, 
het rozenkransgebed, de kruiswegoefening en het 
vrije gebed. De gebeden zullen afgewisseld worden 
met momenten van stille aanbidding en meditatie. 
Voorts zal er ook ruime gelegenheid tot biecht zijn.
Het thema van deze gebedswake is het vieren 
van het sacrament van boete en verzoening, 
geïnspireerd door de woorden uit Psalm 130, 3+4: 
“Als U zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt er 
dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert 
men U”. 

De wake begint op vrijdag 9 maart met de 
uitstelling van het Allerheiligste, voorafgegaan 
door de eucharistieviering van 12.00 uur. Na de 
uitstelling volgt de participatie van de groepen 
en personen tot de volgende dag, zaterdag 10 
maart. Het geheel wordt eveneens met een 
eucharistieviering afgesloten, welke aanvangt om 
12.00 uur.

Initiatief 
De 24-uur gebedswake is een initiatief van de 
Pauselijke Raad voor de Bevordering van de 
Nieuwe Evangelisatie, welke reeds in 2014 van 
start is gegaan. De paus roept de kerk wereldwijd 
op om dit initiatief over te nemen in alle 
bisdommen. Het gaat om 24 uren die wij besteden 
om “onze kompas opnieuw te richten op de Heer 
Jezus Christus.”

In zijn apostolisch schrijven ‘Misericordia et 
misera’ van 20 november 2016 bij gelegenheid 
van de sluiting van het heilig jaar van de 
barmhartigheid heeft de kerkvorst opgeroepen 
tot enkele aanvullingen op de kalender van 
het kerkelijk jaar. Een hiervan is de “24 uren 
voor de Heer”, welke gehouden dient te worden 
direct voorafgaand aan de vierde zondag in de 
veertigdagentijd.

Aanbidding
Ons contact met God bestaat vooral uit gebed, 
dit kan alle vormen aannemen. Zo hebben wij het 
dankgebed, de verootmoediging, de smeekbeden, 
de lofprijzing en de aanbidding. De aanbidding kan 
op verschillende manieren. Het kan stil, maar het 
kan ook luidop met gebed of zang. 
Bij eucharistische aanbidding staan we niet 

alleen stil bij de aanwezigheid van Christus in de 
eucharistische gedaanten, maar ook bij het Woord 
dat God tot ons spreekt, het werk van de heilige 
Geest, de vrede die God ons geeft door zijn Zoon, 
het lijden van Christus  en zijn verrijzenis. 
Paus Benedictus XVI schrijft in zijn apostolische 
exhortatie Sacramentum caritatis over de 
intrinsieke relatie tussen viering en aanbidding. 
“De daad van aanbidding buiten de heilige Mis zet 
voort en maakt intenser wat tijdens de liturgische 
viering is gebeurd”. Het document kent drie delen, 
die als titel hebben “Eucharistie, een mysterie 
waarin men gelooft”; “Eucharistie, een mysterie 
dat men viert”; “Eucharistie, een mysterie waaruit 
men leeft”. Dus rond de Eucharistie beschrijft 
hij drie grote velden die samenhangen: geloven, 
vieren en leven. Het deel over het vieren gaat 
voornamelijk over de eucharistieviering; de laatste 
paragraaf gaat over “Aanbidding en eucharistische 
vroomheid” en “beveelt aan de herders van de 
Kerk en het Godsvolk van harte de eucharistische 
aanbidding aan, alleen of in gemeenschap”. 
Bij de eucharistische aanbidding is het belangrijk 
dat de band met de eucharistieviering ook tot 
uitdrukking komt in de manier van uitstelling 
van het Allerheiligste. Door de aanbidding te 
beginnen aan het eind van de Mis is het zeer 
duidelijk dat de aanbidding de Mis als het ware 
voortzet. Gedurende de tijd dat het allerheiligste 
Sacrament is uitgesteld, mag er geen Mis gevierd 
worden in dezelfde ruimte van de kerk. Want juist 
de viering van het eucharistisch mysterie sluit op 
volmaaktere wijze die innerlijke verbondenheid in, 
waartoe de uitstelling de gelovigen wil brengen.
De aanbidding is de eerste houding van de mens 

die ten overstaan van de Schepper erkent dat 
hij zijn schepsel is. In de aanbidding wordt de 
grootheid van de Heer die ons gemaakt heeft, 
alsook de almacht van de Heiland die ons verlost 
van het kwaad, verheerlijkt. Het is het zich 
neerbuigen van de geest voor de “koning der 
glorie” (Ps. 24, 9-10) en de eerbiedige stilte voor 
het aanschijn van God “die altijd groter is dan wij.

De biecht
“De biecht als sacrament van de goddelijke 
barmhartigheid dient weer een meer centrale 
plaats te krijgen in het leven de gelovigen”, zegt 
Paus Franciscus. We richten ons tot God omdat we 
ons ervan bewust zijn dat Hij barmhartig is.  God is 
de enige die ons van onze zonden kan reinigen. Als 
we spreken over de ‘almacht’ van God, dan denken 
we vaak aan de schepping, de doortocht door de 
Rode Zee of de wonderen die Jezus deed. Maar het 
gaat er bij almacht van God in de eerste plaats om 
dat Hij zonden kan vergeven; God is groter dan al 
onze zonden bij elkaar.

Deze gebedswake is volgens paus Franciscus een 
gunstige gelegenheid om het sacrament van de 
biecht intens te beleven. Door dit sacrament van 
de verzoening vindt men de weg weer om terug 
te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens 
gebed te beleven en de zin van het eigen leven 
opnieuw te ontdekken.” 
Wij roepen daarom alle gelovigen op mee te doen 
met dit mooie initiatief en deel te zijn van dit 
universele gebedsevenement.
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WEES STIL VOOR 
HET AANGEZICHT 
VAN GOD

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
 

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
 

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Elke maand een sopa

geloof & leven
Het offer van Isaak

Door pater Martin Noordermeer o.m.i.

Genesis 22
In het Oude Testament treffen we meerdere 
verhalen aan die een duidelijke verwijzing zijn 
naar het Nieuwe Testament. Een van die verhalen 
is het verhaal van deze zondag. Op de 2e zondag 
in de vastentijd van dit jaar horen we in de eerste 
lezing het prachtige verhaal uit het boek Genesis, 
hoofdstuk 22, dat handelt over het OFFER VAN 
ISAAK. Als we dit verhaal analyseren en de kleine 
details eruit halen, zien we een duidelijk verband 
met HET OFFER VAN JEZUS.
Het verhaal begint met een klein detail dat 
vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk de 
vermelding Yahwe God wilde Abraham op de proef 
stellen, Yahwe wil Abraham uitproberen’--“Hoever 
kan Ik gaan met hem? Yahwe sprak tot Abraham: 
“Ga met Isaak Uw zoon, Uw enige die gij liefhebt 
naar de berg Moria en draag hem daar op de berg 
die Ik je zal aanwijzen op als brandoffer!” 
In deze zin komen verschillende dingen bij elkaar 
die zo duidelijk verwijzen naar Jezus: Jezus is 
ook de Zoon, de eniggeboren Zoon, de geliefde, 
welbeminde Zoon van de Vader. Ook Jezus zal 
geofferd worden op een berg, Golgotha.

Moria
Abraham gehoorzaamt en begint een ezel te 
zadelen. De ezel doet ons zeker denken aan 
Palmzondag waar Jezus gezeten op een ezel 
Jeruzalem binnenrijdt. Abraham nam drie 
knechten mee om naar de plaats te gaan voor het 
offer. Hij kloofde hout voor het brandoffer en vroeg 
Isaak dit hout te dragen. Ook Jezus droeg zelf het 
hout van de dwarsbalk voor Zijn kruis. 
De drie knechten van Abraham, vertrouwelingen, 

doen denken aan de drie apostelen van Jezus: 
Petrus, Jakobus en Johannes, aanwezig bij de 
verheerlijking op de Thabor, bij THALITA KOEMI! 
in de hof van Olijven! 
Op de derde dag zag Abraham de berg Moria liggen 
waar het offer opgedragen zou moeten worden. De 
derde dag mag ons doen denken aan Jezus die de 
derde dag verrees. Daar aangekomen zei Abraham 
tot zijn drie knechten: “Blijven jullie hier, dan gaan 
mijn zoon en ik verder voor de aanbidding.” In de 
hof van Olijven zal Jezus tot zijn drie apostelen 
Petrus, Jakobus en Johannes zeggen: “Blijven jullie 
hier Ik ga een eindje verderop om te bidden.”
Isaak vroeg aan Abraham: “Vader, wij hebben wel 
hout voor het offer, en vuur en een mes, maar waar 
is het offerlam?” Abraham antwoordde: “God zal 
daarin voorzien”. Dit is een woordspeling op Moria 
dat betekent God zal voorzien.

Zoon van de Belofte
Toen zij op de plaats aankwamen, bouwde 
Abraham een altaar van 12 stenen, stapelde het 
hout erop en boeide zijn zoon Isaak om hem op 
het altaar te leggen. De 12 stenen verwijzen naar 
de 12 stammen Israëls, de 12 zonen van Jakob en 
de 12 apostelen. Abraham boeide zijn zoon Isaak; 
ook Jezus zal geboeid worden. Als dan het moment 
komt dat Abraham zijn zoon wilde gaan doorboren 
– zoals een Romeinse soldaat bij Jezus zal doen -  
klinkt er een stem: “STOP. Nu zie ik dat jouw geloof 
in Mij onvoorwaardelijk is. Je hebt zelfs je zoon 
van de Belofte, je enige zoon, je geliefde zoon niet 
willen sparen.”
Abraham keek om zich heen en bemerkte een lam 
dat vastzat in een doornen struik  - doornenkroon 
van Jezus - en Abraham nam het om het aan God op 
te dragen: God zal voorzien! Het lam verwijst naar 

het Paaslam, Jezus zelf.
Toen riep de engel van Yahwe voor de tweede 
maal uit de hemel tot Abraham en zei: ”Bij mezelf 
heb Ik gezworen: omdat ge dit gedaan hebt en Mij 
uw zoon, uw enige, uw geliefde niet hebt willen 
sparen, daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw 
nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan 
de hemel en talrijker dan de zandkorrels aan het 
strand.” 
Het zal een verrijking worden als u eens dit verhaal 
leest in Genesis 22,1-15. Doet u het eens!

Lied
Over deze gebeurtenis heb ik  een eenvoudig liedje 
geschreven waarin al deze elementen naar voren 
komen.
 
Isaak, zoon van Abraham
t. M. Noordermeer. / m. Abba vader
naar: Gn.22/1-15

1. Abraham! Vertrek en ga waarheen Ik je leid.
Naar het land van Moriya. Wees tot alles bereid!
“Offer Mij je Een’ge zoon, jou beloofd, jouw enig 
kind.
En bewijs Mij jouw geloof, dat jij Mij bemint!
2. Abraham maakte zich klaar voor een lange reis.
Wat God hem vroeg was heel zwaar, ’t was een 
hoge prijs.
’t Altaar was gereed en hij bond Isaak erop:
Tot het uiterste ging hij, tot een stem zei: “Stop!”
3. Abraham, nu zie ik echt hoe jij g’looft in Mij.
Kijk de sterrenhemel eens… Hoe talrijk zijn zij!
Kijk vooruit! De toekomst lacht; Groots is jouw 
nageslacht!
Isaak’s Offer toont ons hier… ‘tOffer van Christus 
de Heer!

Door Charles Chang

Een maandelijkse ronde
Op vellen van karton slapen ze. Zij die meer 
geluk hebben liggen op een laken of oude 
kledingstukken, maar altijd op een stoep of 
verhoging. Overdag zijn ze haast niet te zien, maar 
dit is de situatie van zwervers in de avond in 
Paramaribo. Van hun lot maken ze geen geheim. 
De meesten zijn door drugsgebruik in deze wereld 
beland. Eigen schuld dus. 
Toch zijn er wel mensen en organisaties die zich 
om hen bekommeren. Eén daarvan is Monica 
Lakhai-Bastos die elke laatste vrijdag van de 
maand soep uitdeelt aan deze zwervers. Zij en haar 
man zijn inmiddels al zo bekend dat ze worden 
begroet in het Portugees. De ronde door de stad 
doen ze samen met leden van Pastoral Social van 
de Nossa Senhora de Nazaré kerk. 

Uit de grote pot sopa die ze maakt, haalt ze circa 
zestig soepbakjes. Behalve een goed gevulde soep 
met vlees en groenten, krijgen de zwervers ook een 
broodje en fles water. Het zijn uitsluitend mannen, 
variërend in leeftijd en woonplaats. Sommigen 
komen uit Nickerie. Slechts één of twee vrouwen 
leiden dit leven op straat en wel op een vaste plek 
tegenover de Hakrinbank. De rondtoer begint en 
eindigt bij Monica thuis, uiteraard met een gebed. 

In vergelijking met Brazilië
Twee jaar geleden zag Monica de verschrikkelijke 
armoede in een buurt in Belem en dat heeft haar 
toen ertoe bewogen om de sopa uit te delen. 
Volgens Eliene, één van de vrijwilligers, hoef je 
in Brazilië niet te zoeken naar zwervers. Je hoeft 
maar ergens te stoppen en de mensen komen uit 
alle hoeken naar je toe. “En daar heb je niet alleen 
volwassenen maar ook veel kinderen. Het eten is 
snel op.” 
Sandra Brigida de Sousa, echtgenote van de 
diaken, is pastoraal medewerker van een kerk in 
Belém. Zij geeft aan dat elke kerk in Brazilië een 
dergelijk sociaal project heeft. “Casa do pão (Huis 
van het brood) heet dat van ons. Elke eind van de 
maand delen we aan vijftig gezinnen uit, nadat 
we ze hebben gescreend. Het zijn dan niet alleen 
verslaafden maar bijvoorbeeld ook werklozen. 
We bezorgen complete maaltijden. Tijdens kerst 
zijn dat driehonderd.” Voorheen had ons bisdom 
ook een dergelijk project op de zondag, waarbij de 
zwervers zelf het eten moesten halen.
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Nieuw bestuur 
Fiorettie Masanga

Door broeder Alex

Bestuursverkiezing
Op zaterdag 17 februari kreeg de franciscaanse 
seculiere orde in Suriname Fiorettie Masanga 
bezoek van het grotere landelijk bestuur vanuit 
Nederland. Volgens de regel zal er om de drie jaren 
een nieuw bestuur gekozen moeten worden en de 
aangesloten broederschappen moeten tenminste 
6 maanden daarna ook een nieuw bestuur kiezen. 
Vanuit het landelijk bestuur kwam mee de landelijke 
minister Theo Reulings, secretaris Michel Verbeekgh 
en de geestelijke assistent Pater Wim Pot ofr. Zij 
zorgen ervoor dat de verkiezing ordelijk en eerlijk 
verloopt. Onze bijeenkomst was in de prachtige tuin 
van het bisschopshuis bij de Hermitage. Deze keer 
was er geen opname van nieuwe leden. Er zijn wel 
kandidaten maar zij hebben het vormingsproces 
nog niet geheel doorlopen en ook geen professie. 
In het nieuwe bestuur hebben zitting Eunice 
Berghout als minister, Carla Rees ondervoorzitter, 
Cornelly Pleisner herkozen penningmeester, Cynthia 
Bellamy secretaris en Kenneth Vigelandzoon 
vormingsverantwoordelijke.

Franciscaanse spiritualiteit
De franciscaanse derde orde beoogt het leven volgens 
de franciscaanse spiritualiteit van boete; leven in 
armoede (te verstaan als niet gehecht zijn aan het 
vergankelijke), verkondiging van het evangelie en 
zich inzetten voor liefde voor de mens en de rest van 
de schepping. De kleine mens staat bij ons centraal, 
niet gewoon in het aanbieden van een pakketje maar 
er daadwerkelijk zijn voor de mens die hulp nodig 
heeft. WIj komen elke 1e zaterdag van de maand van 
9.00 - 14.00 uur bij elkaar in ons eigen huisje Fayalobi 
Masanga op het terrein van Asewa o’tono. Wij bidden 
samen en delen een thema rond Franciscus. Elke 5e 
zondag koken wij voor de thuislozen. Enkelen van 
ons zitten ook in andere groepen en commissies die 
koken voor thuislozen en helpen in het organiseren 
van verschillende activiteiten.Wij nodigen u uit om 
mee te bidden en te werken om een beter mens te zijn 
in hechte relatie tot God onze Schepper en alles wat 
Hij geschapen heeft. Pax et bonum.

Door pater Jan Verboogen SDS

Catechesetraject - catechumenen
Zondag 18 februari 2018: een niet alledaagse 
gebeurtenis in de Heilige Driekoningenkerk. 
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd 
verzamelen 19 (jong)volwassenen, vergezeld van 
familie, vrienden en bekenden. Een hele tijd al zijn 
ze bezig met een catechesetraject, begeleid door 
twee parochieassistenten. Elke maandag is het 
verzamelen geblazen in een van de lokalen bij de 
kerk. Stap voor stap ontdekken ze de rijkdom van 
het christelijk geloof. 
Toch wel heel apart. Voor mensen die al heel 
lang christen zijn, dreigt het gevaar dat alles 
gewoonte en gewenning wordt. Veel dreigt routine 
te worden, zoals misschien ook de jaarlijkse 
vasten als voorbereiding op Pasen. Deze mensen 

Noveen met Zalige Petrus Donders (3)

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:

DERDE 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 Rijk Kome
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen 
en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige 
Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel 
neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar 
man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem 
die riep van de troon: Zie hier Gods woning onder de 
mensen' Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn, 
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet 
meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal 
er zijn, want al het oude is voorbij. En Hij die op de 
troon is gezeten is, sprak: ,Zie lk maak alles nieuw". 
(Openb. 21, 1-5)

‘Zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid en dit 
alles wordt U in de schoot geworpen’ (Mt. 6,33).

Overdenking
Er is geen woord des Heren dat dieper in onze ziel

moet doordringen dan dit. Wat wij allereerst 
moeten zoeken, is niet iets van ons zelf, maar van 
God: zijn rijk en zijn gerechtigheid. De mens wordt 
echter beheerst door een bijna onuitroeibaar 
egoisme, ,,Allen zoeken het hunne, niet de dingen 
van Jezus Christus", klaagt St. Paulus (Fil, 2,21). En 
Johannes herleidt heel het rusteloze streven van de 
wereld tot"begeerlijkheid des vleses, begeerlijkheid 
der ogen, en hovaardij des levens" (1 Jo. 2,16).

Voedsel, kleding, geld, genot, de tijdelijke dingen,
Christus noemt dit alles: ,Dingen waar de heidenen
naar streven" (Mt. 6,32). Wat zal Hij zeggen van 
onze onrustige begeerte naar dingen die we 
eigenlijk niet nodig hebben, luxe en rijkdom?
Heer, maak ons hart vrij van begeerte en onrustige
bezorgdheid, vervul het met het sterke en 
brandende verlangen naar Uw heerschappij. Hoe 
moeten wij het Rijk Gods dan zoeken, Heer? Wij 
moeten geen ander verlangen kennen dan U te 
beminnen met geheel ons hart en met geheel onze 
ziel, want dat is Uw Rijk en zijn gerechtigheid in 
ons. Geef ons, Heer, de zaligmakende honger en 
dorst naar de gerechtigheid, die volgens Uw woord 
verzadigd zal worden. Schenk ons het zuivere 
verlangen naar Uw Rijk, "Het Rijk Gods is gelijk aan 
een verborgen schat; slechts weinigen ontdekken 
hem en wie hem vinden, geven blijde hun bezit om 
hem te verwerven (Mt.13,44).  En wie God werkelijk 
beminnen, zal merken dat ‘al het andere hem ook 
wordt geschonken als toegift’. (Mt 6,34).

‘Vreest niet! lndien Gij God alleen zoekt en de
zaligheid der zielen, dan hebt gij nieis te vrezen.
Genoegens of goederen weliswaar, kunnen wij U 
niet beloven; maar God zelf, zo wij hopen, zal ons en 
ook uw loon zijn, wijl Hij dit beloofd heeft’. Petrus 
Donders, brief van 24-9-1844.

Laat ons bidden
Heer, onze God, Gij hebt uw volk geroepen om in 
deze wereld Uw Rijk te zoeken en de wegen van Uw 
Zoon te gaan. Geef dat wij Hem edelmoedig volgen, 
en vrij van al wat ons belemmert, alleen in U het 
einddoel  van ons leven zien. God, in Jezus is Uw 
Rijk nabij gekomen. Help ons in deze tijd over U te 
getuigen met woorden vol goedheid en vrede, met 
daden vol liefde en vergeving. Dan  kunnen wij ook 
nu geloven dat Gij onder ons aanwezig zijt en ons 
allen wilt redden. 

Slotgebed
God, die Uw dienaar Zalige Petrus Donders 
hebt ontvlamd in liefde voor U en voor zijn 
medemensen, geef, bidden wij U, dat ook wij door 

hebben er bewust voor gekozen tot de rooms-
katholieke kerkgemeenschap toe te treden. Eind 
november werden ze officieel als geloofsleerlingen 
aanvaard. Ze zijn toen gezalfd met de olie van 
de catechumenen (geloofsleerlingen), want een 
sterking op deze weg kun je best gebruiken!

Water, olie, licht
Een verdere stap werd deze zondag gezet: doopsel 
met water, zalving met chrisma en overhandiging 
van de doopkaars. Voorafgegaan door de 
gebruikelijke doopvragen en de geloofsbelijdenis. 
Toepasselijk het zondagsevangelie: Jezus in de 
woestijn (Marcus 1, 12-15). 
Eigenlijk zouden we kopje onder moeten dopen. 
Doop heeft alles te maken met ‘diep’. Als gedoopte 
ben je helemaal omgeven - ondergedompeld - met 
water, door alles wat bedreigend kan zijn. Het 

Volwassenendoop in Parochie Noord
woeste water mag echter niet het laatste woord 
hebben, want juist daarin is God helemaal om 
je heen. Wilde dieren omringen je soms, maar 
engelen dragen je op handen.

Parochiegemeenschap
Gedoopt worden betekent ook opgenomen 
worden in de kerkgemeenschap. Daarom hebben 
de klokken deze gebeurtenis aangekondigd 
voor ieder die het maar wilde horen. Leden 
van de parochieraad maakten de gemeenschap 
aanschouwelijk door hun aanwezigheid en de 
overhandiging van een doopkruisje met medaille. 
Een eenvoudig samenzijn op het kerkplein sloot 
de doopdienst af. Nu kijken we uit naar de eerste 
communie op 18 maart en het vormsel op 20 juli. 
Er is dus nog een hele weg te gaan: de geloofsweg, 
maar je gaat hem niet alleen! 

dezelfde gevoelens geleid mogen worden en dat wij 
ons op eenzelfde wijze mogen inzetten voor onze 
medemensen zoals Zalige Petrus Donders dat deed. 
Amen.

(wordt vervolgd)
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liturgie & leven

Derde zondag van de veertigdagentijd (B)

Eerste lezing: Exodus 20, 1-17 (of: 20, 1-3.7-
8.12-17)
In die dagen sprak God al de woorden die hier 
volgen. ‘Ik ben de Heer, uw God, die u hebt weggeleid 
uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere 
goeden hebben ten koste van Mij. Gij zult geen 
godenbeelden maken, geen afbeelding van enig 
wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de 
wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter 
aarde buigen, en hun geen goddelijke eer bewijzen; 
want Ik; de Heer, uw God, Ik ben voor hen die Mij 
haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders 
wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde 
geslacht, maar voor hen die mij liefhebben, en mijn 
geboden onderhouden, een God die goedheid bewijst 
tot aan het duizendste geslacht. Gij zult de naam van 
de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; want de 
Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken 
niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig 
voor u zijn. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid 
verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor 
de Heer, uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid 
verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter 
niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, 
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes 

dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de 
zee met al wat erin is, gemaakt. Maar de zevende 
dag heeft Hij gerust, en zo de sabbat gezegend, en tot 
een heilige dag gemaakt.
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang 
leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. 
Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. 
Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet 
leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet 
zetten op het huis van uw naaste, niet op zijn slaaf, 
zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem 
toebehoort.’

Tweede lezing: 1 Korintiers 1, 22–25
Broeders en zusters,
Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden 
een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; maar 
voor hen die geroepen zijn, zowel joden als Grieken, 
is Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de 
dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de 
zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Evangelielezing: Johannes 2, 13-25
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus 
naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers 
aan van runderen, schapen en duiven en ook de 

geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van 
touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, 
ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de 
wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die 
omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: ‘Weg met 
dit alles!’ Maak van het huis van mijn Vader geen 
markthal!’
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven 
staat: De ijver voor uw huis zal mij verteren. De 
Joden richtten zich tot Hem met de woorden: ‘Wat 
voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen 
moogt?’ Waarop Jezus hun antwoordde: ‘Breek deze 
tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’ 
Maar de Joden merkten op: ‘Zesenveertig jaar is 
aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie 
dagen doen herrijzen?’ Jezus echter sprak over de 
tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen 
was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich 
dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de Schrift 
en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij 
bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, 
begonnen er velen in zijn naam te geloven bij het 
zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn 
kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen 
kende. Hij wist wat er in de mens stak en daarom 
was het niet nodig dat iemand Hem over de mens 
inlichtte.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Typisch Johannes
In Kana zat de feeststemming er goed in, mede door 
de aanwezigheid van Jezus en zijn moeder, Maria. De 
teksteenheid over de bruiloft wordt afgerond met de 
opmerking: ‘… en zijn leerlingen geloofden in Hem’ 
(2,11). Maar Johannes ‘tekent’ Jezus in het heiligdom 
in Jeruzalem totaal anders. De sfeer is er grimmig. 
We lezen hoe Hij, onthutst door de aangetroffen 
situatie – geloof is er wisselgeld geworden –, met 
de zweep door de stenen tempel (‘het huis van 
mijn Vader’; 2,16) gaat. Het heiligdom is immers 
verworden tot een plek van godsonterende 
koehandel. Johannes haast zich een en ander te 
duiden. Hij doet dat in een typisch aan hem eigen 
woordenspel. Het gaat de evangelist niet zozeer om 
het stenen gebouw met versteende wetgeving, om 
die plek van heiliging van God, maar om de mens 
in wie God mag wonen! Onze perikoop, waarin 
geschiedenis en actualiteit meerdimensionaal in 
elkaar overlopen, bevat Johannes’ theologie in een 
notendop.

Geloven en geloven is twee
Vrijwel aan het begin van de ‘goede tijding’ volgens 
Johannes – zijn evangelie wordt gedateerd rond het 
jaar 85 – is de toon gezet. Waar mensen van God, 
in ultieme goddelijke liefde verbonden, samen met 
gasten feestelijk hun bruiloft vieren, smaakt water 
naar meer. In dat geloof in het leven in optima forma 
deelde ook Jezus. Waar mensen daarentegen in 
Jeruzalem Gods woonplaats tot markthal maken, 
vanwege handel in dieren die er na aankoop meteen 
geofferd werden om God gunstig te stemmen, 
reageert Jezus uiterst ontdaan en geagiteerd. 
In tegenstelling tot de andere evangelisten die 
(in verschillende variaties) dit tempelincident 
pas veel later vermelden, zet de evangelist dit  
veelbetekenende voorval aan het begin van zijn opus 
– om van meet af aan misverstanden te voorkomen. 
Jezus, die aan ‘Gods inwoning’ in zijn eigen lichaam 
en ziel ruimhartig plek gaf, werd op gewelddadige 
wijze vermoord. En inderdaad: na drie dagen (als 
het ware op het kantelmoment waarop iets ‘opnieuw 
begint’) werd het zijn leerlingen duidelijk, zagen/

begrepen zij wat er gebeurde. Weliswaar was zijn 
lichaam dood gemaakt/geruïneerd (vergelijk 2,21), 
maar zijn geest leefde. ‘Na zijn opstanding uit de 
dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit 
gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat 
Jezus gezegd had’ (2,22). Opvallend is dat Johannes 
in dit verband over een andere wijze van geloven 
spreekt dan die waarop veel mensen die Hem nu al 
in Jeruzalem – bij leven – alleen maar oppervlakkig 
geloven, puur op basis van wondertekenen die Hij 
er verrichtte (vergelijk 2,23). Johannes kan het 
niet laten Jezus daar zelf gerede twijfel bij te laten 
hebben: ‘Hij geloofde hen níet’! (vergelijk 2,23-24).

Nep-religiositeit?
In alle abstractheid van ‘taal en tekens’ die hij aan 
Jezus toeschrijft, wil de evangelist niet minder 
‘uitgesproken’ zijn getuigenis zwart op wit 
zetten. Volgelingen/leerlingen van Jezus durven 
zijn vraagt er immers ook om de realiteit van 
verwording van religiositeit onder ogen te zien, 
zoals de koehandel in de tempel/op het tempelplein. 
Johannes is er steeds op uit om, binnen religieus 
leven, echtheid van onechtheid te onderscheiden, 
waarachtigheid van onwaarachtigheid, heiligheid 
van schijnheiligheid. Religieuze nep probeert 
hij te voorkomen door onder andere tegenover 
uiterlijk vertoon (zoals een doorgeslagen wettische 
offercultus) ‘innerlijke offervaardigheid’ te zetten.

Judeeërs
In Kana was Jezus er met zijn moeder, zijn broers 
en zusters (in het Grieks: adelfoi; 2,12), en met zijn 
leerlingen (in het Grieks: mathètai; 2,2). Van deze 
leerlingen wordt gezegd dat zij (in) Jezus geloofden 
(2,11). In de tempel in het Judese Jeruzalem vinden 
we handelaars en geldwisselaars. En ook weer 
leerlingen van Jezus. Opnieuw geven zij er blijk 
van Jezus te geloven. Bijbelvast als zij immers zijn, 
herkennen zij Jezus’ gedrag (vergelijk 2,17). Naast 
al deze groepen vermeldt Johannes ook Judeeërs 
(in het Grieks: Ioudaioi; 2,19), veelal vertaald als 
‘Joden’. Typisch voor Johannes is dat hij het in 
dat geval niet over Joden in het algemeen heeft, 

maar over een specifieke groep die, als verstarde 
Farizeeërs, gelovigen controleren op het nakomen 
van de strikte wet- en regelgeving. Deze Judeeërs – 
Johannes gebruikt deze aanduiding in zijn evangelie 
meer dan zeventig keer; zijn collega-evangelisten 
gebruikten die slechts zes à zeven keer – vragen 
Jezus naar aanleiding van zijn turbulente optreden: 
‘Met welk teken (in het Grieks: sèmeion) kunt U 
bewijzen dat U dit mag doen?’ (2,18). Eigenlijk 
vragen zij om een legitimatie voor het gedrag van 
Jezus: staat de wet dit wel toe? Narratief is hun 
vraag temeer nodig omdat Johannes op deze manier 
Jezus kan laten zeggen: ‘Breek deze tempel (in het 
Grieks: naos) maar af, en Ik zal hem in drie dagen 
weer opbouwen’ (2,19). Ogenschijnlijk logisch, 
want, alles naar de letter nemend, volgt hierna de 
repliek van deze Judeeërs: iets wat in zesenveertig 
jaren is opgebouwd, kunt U toch niet, (na afbraak 
ervan) binnen drie dagen weer opbouwen? (vergelijk 
2,20). Johannes vervolgt: ‘Maar Hij sprak over 
de tempel van zijn lichaam’ (in het Grieks: naos 
tou soomatos; 2,21). Dát wil de evangelist zeggen 
van en over Jezus! Het is die lijfelijke mens uit het 
eenvoudige Galilea, die God ‘beheimatete’, die God 
in het diepst van zijn eigen mensenbestaan liet 
wonen/thuis liet zijn. Dát was in alle verhevenheid, 
maar ook in alle kwetsbaarheid Jezus’ ‘legitimatie’. 
Verleden (Jezus’ heilige overtuiging die Hij had, 
maar ook belichaamde (!), zijn kruisdood, zijn 
voortleven, et cetera) én heden spelen in hoofd en 
hart van Johannes door elkaar. Met de kennis van 
nu (rond het jaar 85; waarbij ook het gegeven van 
de ondergang van de stenen tempel in 70 wordt 
‘meegenomen’) omtrent Jezus’ dood inclusief het 
effect ervan op zijn eerste leerlingen/ volgelingen 
beklemtoont Johannes vanuit een nieuwe relevantie 
nu (onder andere ook vanwege vervolging) des 
te meer waar het Jezus om te doen was: God 
woont in mensen, man en vrouw, naar zijn/haar 
beeld en gelijkenis geschapen. Het klinkt als een 
bruiloftsbelofte, als feest! Een heilige overtuiging 
als een gedroomde wijsheid die niet minder echt en 
waar mag zijn!
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zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Overweging: 
Jakobus en Johannes maken zich zorgen over hun 
toekomst (Matteus 20,17-28). Jezus heeft erover 
gesproken hoe Hij bespot, gegeseld en gekruisigd 
zal worden. Wat zal dat voor de leerlingen 
betekenen? Daarom ontwikkelen ze samen met hun 
moeder een plan voor hun loopbaan op de langere 
termijn. En nu vragen ze Jezus om zijn goedkeuring 
voor hun voorstel om Jakobus en Johannes tot de 
belangrijkste mannen in zijn koninkrijk te maken. 
Jezus maakt van de gelegenheid gebruik om alle 
leerlingen eraan te herinneren dat dit niet zijn weg 
is. Jezus’ weg is er een van nederigheid, overgave en 
vertrouwen. Het is een weg van zichzelf geven, niet 
van zelfbescherming. God wil niet dat we al onze 
energie steken in het alleen maar behartigen van 
onze eigen belangen. Hij wil dat we zijn weg gaan 
van opofferende liefde en dat we erop vertrouwen 
dat Hij in al onze behoeften zal voorzien. Het 
probleem met de egocentrische benadering is 
dat onze zorgen de hoogste prioriteit worden en 
ons leven met God wordt gedegradeerd tot een 
relatie waar we alleen iets aan doen als we tijd 
over hebben. Maar Jezus is de belangrijkste! Als 
we ons leven zo inrichten dat de waarden van zijn 
koninkrijk erin weerspiegeld worden dan zullen we 
merken dat onze angsten en zorgen hun dwingende 
karakter verliezen. We gaan er meer op vertrouwen 
dat God voor ons zal zorgen.

Gebed
Heer, dank U voor uw kruis en voor het heil dat U 
voor mij hebt veroverd. Geef me het hart van een 
dienaar die altijd bereid is uw wil te doen. Amen.

Dagtekst
Jeremia 17, 10: Ik, de HEER, doorgrond hart en 
nieren.

Overweging: 
Bovenstaand vers uit Jeremia heeft een 
tweeledigheid. Enerzijds is het heerlijk om te horen 
dat God weet wat u bedoelt en hoe u denkt en wat 
u echt van plan bent. Maar er zit ook iets in waar 
u niet zo gemakkelijk bij voelt: dat God alles in uw 
hart ziet – zelfs de dingen die u voor altijd wilt 
wegstoppen. Het licht dat God in ons leven laat 
vallen is net zo warm als het zonlicht, het heeft 
niet de kille gloed van een zoeklicht. Zorgvuldig en 
zacht legt Hij de gedachten en bedoelingen van uw 
hart bloot. Met vaardige hand scheidt Hij twijfels en 
afweer, verwachtingen en begeerten, bedoelingen 
en onzekerheid. Zelfs als Hij iets onthult wat 
moet veranderen is Hij er altijd vlug bij om u te 
verzekeren van zijn liefde en u te herinneren aan 
alles wat er goed aan u is. Hij onderzoekt ons niet 
om zwakke plekken aan te wijzen; Hij doet het om u 
tot een diepere relatie met Hem te brengen.
Deze veertig dagen zijn een goede tijd om uw hoofd 
door de Heer te laten onderzoeken en uw hart te 
testen. Als de gedachte daaraan u doet aarzelen of u 
helemaal van uw stuk brengt, neem dan een minuut 
om te bedenken Wie het is die u onderzoekt: 
Degene die is gestorven om u het eeuwige leven 
te geven. U bent kostbaar in zijn ogen, en u wordt 
bijzonder gerespecteerd! God heeft eindeloos 
veel geduld met ons. Hij schenkt zijn vergeving en 
genade in buitengewone overvloed. Hij is rijk aan 
liefde. 

Gebed
Vader, kijk vandaag in mijn hart, onderzoek mijn 
gedachten en maak me sterker in uw liefde. Amen.

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
Heer, ik heb iemand nodig, die waakt, waar ik slaap. 
Die bidt, waar ik zwijg. Die gelooft, waar ik aarzel. 
Die gaat, waar ik blijf staan. Die moed houdt, waar 
ik moed verlies. Die vasthoudt, waar ik loslaat. 
Heer, ik heb iemand nodig die spreekt, waar ik 
zwijg. Die zegent, waar ik vloek. Die vergeeft, waar 
ik schuld heb. Die strijdt, waar ik opgeef. Die hoopt, 
waar ik wanhoop voel. Die leeft, waar ik sterf. Jezus 
Christus, ú heb ik nodig.

Dagtekst
Mat 11,28: Kom allen naar Mij toe die afgemat en 
belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Overweging:
Voordat u verder leest, wil ik u vragen na te denken 
over deze woorden: ‘Ik ben in jullie midden.’ 
Gelooft u dat? Gelooft u dat God dichtbij is? Dat wil 
Hij graag. Hij wil dat u weet dat Hij midden in uw 
wereld is. Waar u ook bent op het moment dat u 
dit leest. Hij is er ook. In uw auto. In uw kantoor, 
uw slaapkamer, uw woonkamer, uw keuken. Hij is 
dichtbij.
Hoe uw wereld er ook uitziet, God staat er 
middenin. Hij woont niet ergens in een verafgelegen 
melkwegstelsel. Hij heeft zich niet teruggetrokken 
uit de geschiedenis. Hij heeft niet voor gekozen 
zich af te zonderen op een troon in een schitterend 
kasteel. Hij is dichtbij gekomen. Hij is betrokken bij 
ons dagelijks leven, van files tot gebroken harten 
tot rouwkamers. Hij is op maandag net zo dichtbij 
als op zondag. Net zo dichtbij in het klaslokaal als in 
het kerkgebouw. Net zo dichtbij tijdens het schaften 
als tijdens de eucharistieviering.

Gebed
Heer Jezus, ik geloof dat U bij me bent, maar mijn 
blik is vertroebeld door zoveel andere eisen, 
dromen en verlangens. Help me door uw heilige 
Geest mijn hart op U te richten zodat ik U kan 
vinden. Heer, ik wil vervuld worden van uw liefde. 
Amen.

Dagtekst
Matteus 20,28: Zoals de Mensenzoon niet gekomen 
is om gediend te worden, maar om te dienen, en om 

Dagtekst
Matteus 23,12: Wie zich verheft, zal vernederd 
worden, en wie zich vernedert, zal verheven 
worden.

Overweging:
De H. Ambrosius heeft eens gezegd dat de 
schoonheid van de Kerk niet in de eerste plaats 
bestaat in haar goede werken of in een kwistig 
gebruik van rituelen. In plaats daarvan bestaat 
de wezenlijke schoonheid van de Kerk in harten 
die Jezus liefhebben. De schoonheid waar Jezus 
naar zoekt, is te vinden in de kalme vrede van 
een moeder die midden in de nacht haar baby 
voedt. Ze is te vinden bij een man die een deel van 
zijn tijd en energie over heeft voor de zorg van 
zijn werknemers. Ze is te vinden in een liturgie – 
eenvoudig of complex – die de gelovigen brengt tot 
een diepere, meer intieme relatie met Jezus. Ze is 
te vinden in de kennis van Jezus als de bron en de 
kracht van alles wat goed is – en in het loven van 
Hem in onze gedachten, woorden en daden.

Gebed
Jezus geef me liefde voor alles wat goed en heilig is 
en U bevalt. Schep een rein hart in mij, een hart dat 
ernaar verlangt U te dienen en niet om gediend te 
worden. Vervul mij van uw liefde en ootmoed opdat 
ik eraan mag bijdragen mensen bij U te brengen.

Dagtekst
Lucas 11,30: Zoals Jona voor de inwoners van 
Ninive een teken is geweest, zo zal de Mensenzoon 
dat zijn voor deze generatie.

Overweging:
Wanneer we tijdens de mis naar de lezingen 
luisteren, en wanneer we de Schrift lezen in onze 
eigen stille tijd, wil Jezus zich aan ons openbaren. 
Wat kunnen wij doen om Hem te helpen? We 
kunnen actief en aandachtig luisteren, en we mogen 
verwachten dat Hij echt tot ons wil spreken.
Tijdens de eucharistieviering kunt u Gods woord 
beter ontvangen als u nergens door wordt afgeleid. 
Concentreer u op de lezingen door mee te lezen 
(bijvoorbeeld via Omhoog) of door uw ogen te 
sluiten en goed te luisteren. U kunt  zelfs het 
verhaal indenken en afvragen: “Wat zou ik gedaan 
hebben als ik erbij was geweest?” En bovenal kunt 
u besluiten dat u zich door de lezing wilt laten 
inspireren. Ook thuis kunt u proberen u zo goed 
mogelijk te concentreren. Zorg voor een vaste tijd 
elke dag om aan de drukte te ontkomen en alleen 
met God te zijn. En zoek dan bij het lezen naar 
de verzen die er voor u echt uitspringen, alsof ze 
vetgedrukt op het papier staan. Dat kunnen wel 
eens de woorden zijn die Jezus rechtstreeks tot u 
richt. U kunt ze gedurende dag overdenken. Dat zal 
u helpen om in Gods aanwezigheid te komen, waar 
u ook bent.

Gebed
Heer, open mijn ogen en mijn hart om vandaag Uw 
woord te horen. Help me om terug te denken aan 
wat U tegen me hebt gezegd zodat ik de kracht van 
Uw woord in mijn leven kan zien. Amen.

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

gebeden voor iedere dag
Maandag 05 maart

Dinsdag 06 maart

vervolg van pagina B1

Zaterdag 10 maartDonderdag 08 maart

Woensdag 07 maart
Vrijdag 09 maart
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Vraag van de jongste priester: “Vele roepingen 
ontkiemen maar verkillen daarna. Hoe kunnen wij al 
het menselijke in een priesterleven betrekken in een 
nieuwe liefde voor de Heer? Hoe worden verlangens, 
verzuchtingen en limieten daarin betrokken? Hoe in 
vrijheid het priesterleven liefdevol te beleven, terwijl 
wij ons in het concrete leven met duizenden dingen 
en plichten moeten bezighouden? Wanneer jonge 
priesters vermoeid raken door gebrek aan kracht, 
aan profetie, aan transparantie  wanneer de stijl 
doorweegt van een Kerk die nog niet vernieuwd is? 
Wanneer het gemeenschapsleven het concrete leven 
van een priester niet bereikt omdat hij zich niet laat 
vernieuwen? Of wanneer het gewone leven dat van 
een priester verwacht wordt, niet beantwoordt aan 
de vernieuwing die zijn hart nodig heeft?”

Paus Franciscus: Zoveel vragen tegelijk! 
Maar ik vind het goed omdat al die vragen iets 
gemeenschappelijk hebben: de overvloed aan 
omstandigheden. Als we ons door omstandigheden 
laten beinvloeden komen we in een doodlopende 
straat, een valstrik om uw groei te belemmeren. 
Laten we de omstandigheden opzij zetten en kijken 
hoe wij vooruit kunnen gaan. De kern hierbij is het 
vinden van de juiste manier om het engagement 
van een priester te bekijken en de stijl te zoeken 
die vrede en vurigheid in de hand werken. 
Wij weten allemaal hoe een priester moet zijn, 
de deugden die hij moet hebben, de weg die hij 
moet gaan … Maar uw stijl is uw identiteitskaart, 
uw persoonlijke stempel. Het priesterschap is 
een levenswijze, een roeping, navolging van 
Jezus Christus op een bepaalde manier; maar 
uw priesterschap is uniek, in die zin dat het bij 
niemand anders hetzelfde is. Kijk niet te veel naar 
de omstandigheden die de uitwegen afsluiten. 
Zoek uw eigen stijl als priester en persoon. We 
zullen blijven zeggen dat wij ons ambt niet met 
vreugde kunnen beleven als wij geen momenten 
van persoonlijk gebed hebben, van aangezicht tot 
aangezicht met de Heer, met Hem spreken over 
wat ik beleef. De omstandigheden, uw eigen stijl, 
en de Heer. Spreek ik daarover met de Heer? Over 
al die vragen? Of spreek ik met mezelf, met mijn 
ontoereikendheid, over al die omstandigheden die 
de deur sluiten en me naar beneden trekken? “Ah, 
dat is niet mogelijk, het is een ramp ... men kan 
geen priester zijn in deze geseculariseerde wereld 
...” En zo begint het klagen. De vraag was: “Hoe 
daarin onze verlangens, verzuchtingen, limieten 
betrekken?” Ga de limieten opsporen. Algemene 
en ook uw persoonlijke limieten. Wat kan ik met ze 
doen, hoe ermee omgaan? 
Ook uw zonden onderscheiden. De zonden zijn 
vergeven in het sacrament van de biecht. Maar 
daar stopt het niet. Uw zonde heeft een wortel, 
een hoofdzonde, een houding, en die limiet moet 
onderscheiden worden. Dit is een andere weg, 
een andere dan de vraag om vergeving van de 
zonde. “Ik heb dit probleem, ik heb het gebiecht, 
’t is voorbij”. Nee, daar houdt het niet op. De 
vergeving is er, maar daarna moet ge die neiging 
die u geleid heeft tot een zonde van hoogmoed, 
zelfingenomenheid, jaloezie, roddel enz. bespreken. 
Wat drijft mij daartoe? In gesprek gaan met de 
limiet in mij en onderscheiden. Volgens de kerk 
moet men dat doen tegenover een getuige, iemand 
die mij helpt onderscheiden. Er is een onderscheid 
nodig tussen de zonden die gebiecht moeten 
worden en waarvoor vergeving gevraagd wordt, en 
daarna verder gaan met de Heer. Ik zal de limieten, 

de neigingen, de problemen, de geestelijke ziekten 
die mij tot zonde drijven nooit kunnen overwinnen 
noch oplossen, tenzij door confrontatie. Wat 
heeft u tot de zonde geleid? Welke neiging, welk 
probleem? Praat met uw geestelijke leider hierover.  
Een priester is celibatair en in die zin kan men 
zeggen dat hij eenzaam is. Tot op zeker punt. Maar 
hij kan niet alleen leven, zonder een reisgezel, een 
geestelijke leider. Het volstaat niet zijn zonden te 
biechten, al is dat belangrijk, want daar ontmoeten 
en omhelzen de nederigheid van de zondaar en 
de barmhartigheid van God elkaar. Ge bent ook 
verantwoordelijk voor een gemeenschap, ge moet 
vooruit gaan en daarom hebt ge een gids nodig. En 
alles moet in gebed gebracht worden bij de Heer 
Jezus. Hij is het centrum.

De vraag: “Voor een priester is de tijd tussen de 40 
en de 50, doorslaggevend. Het morele perfectionisme 
valt weg, men is zich er door ervaring van bewust 
dat men een zondaar is. Vele apostolische idealen 
verminderen, dikwijls begint de eigen gezondheid 
problemen te geven. Een gunstige tijd om de 
Heer te zoeken maar dikwijls hebben wij niet de 
instrumenten om met deze midlife crisis om te 
gaan. Het super werk – soms zelfdodend - doet ons 
vergeten zorg voor onszelf te dragen op het moment 
waarop dit het meest nodig is. Vader, kan u ons 
hierover enkele aanwijzingen geven? 

Paus Franciscus: Ah, de demon van de middag! 
Het overkomt u op uw veertigste, tussen de veertig 
en de vijftig … Het is de realiteit. Men denkt aan 
alles terug en zegt: “nu of nooit meer”. Ik ken 
twee boeken. Een van die Oostenrijkse monnik en 
psycholoog, Anselm Grün: De midlife crisis. Het 
kan helpen. Het is een psychologisch en geestelijk 
gesprek over die periode. Het ander boek: De 
tweede roeping is van p. René Voillaume. Hij geeft 
een mooie exegese van de roeping van Petrus, zijn 
laatste roeping, aan het meer van Tiberias. Zoals 
de Heer ons een eerste keer geroepen heeft, zo 
roept Hij ons voortdurend; de eerste keer, sterk; 
daarna vergezelt Hij ons, roept Hij ons dagelijks; 
maar op een bepaald moment van ons leven, komt 
er een tweede sterke roeping. Het is de tijd van 
talloze bekoringen, een tijd waarin transformatie 
nodig is. Als men zo verder gaat, zonder te rijpen, 
zonder in deze crisis een stap vooruit te zetten, 
zult ge slecht eindigen. Ge zult misschien eindigen 
in een dubbel leven, of alles verlaten. 
De eerste gevoelens zijn er niet meer: zij zijn ver, 
ik voel ze niet zoals toen ik jong was, om de Heer 
te volgen, de begeestering. Nu zijn er andere 
gevoelens. Ook de motivaties zijn niet meer 
dezelfde. Het is een menselijk probleem. Zoals 
in een huwelijk gebeurt dat de verliefdheid weg 
is, de eerste liefde, de emotie van de jeugd. De 
dingen zijn tot rust gekomen, het is anders. Maar 
er blijft wel iets binnenin: de aanhankelijkheid. Het 
genoegen één van lichaam te zijn, te delen, op weg 
te zijn, samen te strijden: in het huwelijk, maar ook 
voor ons. Hoe staat het met de aanhankelijkheid 
aan mijn bisdom, mijn pastorie? We moeten 
sterk zijn om een stap vooruit te zetten. Zoals 
echtgenoten: zij hebben verloren wat tot de jeugd 
behoorde maar de echtelijke aanhankelijkheid 
blijft.
En dan, wat te doen? Hulp zoeken, onmiddellijk. 
Als u nog geen begeleider hebt, zoek dan een, 
want het is gevaarlijk om op die leeftijd op zijn 
eentje voort te gaan. Praat tot de Heer: zeg Hem de 

geloofsverdieping
ZONDER GESPREK MET DE HEER, KUNT GE NIET VOORUIT

Op 15 februari 2018 had paus Franciscus een ontmoeting met priesters van het Bisdom Rome  in de Basiliek van St. Jan van Lateranen

N.G.M. VAN DOORNIK
Franciscus van Assisi: een profeet voor 
onze tijd

De auteur beschrijft het leven van 
Franciscus binnen de entourage 
van het middeleeuwse Italie en 
projecteert hem vandaaruit tegen 
de achtergrond van onze tijd. Hij 
komt daaruit naar voren als een 
inspirerende man, die met waakzaam 
optimisme een richting duidt voor de 
hedendaagse mens en zijn maatschappij.
Hilversum: Gooi en Sticht, 1976; 181 blz. Prijs: SRD 5,=

waarheid, dat ge een beetje ontgoocheld zijt omdat 
die begeestering weg is.  Geef uzelf aan de Heer, 
dit is een andere manier van bidden, de zelfgave. 
Hard, maar bevrijdend: wat voorbij is, is voorbij, 
nu is er een andere tijd, een ander moment in uw 
priesterleven. 
Er zijn bekoringen waaraan men voordien nooit 
gedacht had. Het is de tijd van de onbezonnenheid, 
wanneer een priester onbezonnen dingen begint 
te doen. Dat is de kiem van het dubbele leven. Ze 
moeten onmiddellijk ontmaskerd worden, best 
met een beetje humor: zie eens, ik die dacht ik mij 
helemaal aan de Heer gegeven had, en zie nu eens! 
Het is de tijd van de vruchtbaarheid: met offer, met 
liefde is het een mooie periode. De tweede akte van 
het leven. De eerste akte is die van de jeugd, maar 
zij leidt naar het einde. Verlies deze gelegenheid 
niet om in deze tijd van snoeien, van beproevingen, 
van allerlei bekoringen rijp te worden. Het kan 
ook dat in deze periode – want de duivel is sluw – 
bekoringen komen uit de eerste jeugd, zij komen 
geïsoleerd. Niet bang zijn. Men is beschaamd, maar 
het is eigen aan deze periode. Laat het niet daarbij! 
Nee, het is een omstandigheid, de draad loopt naar 
de andere kant: snoeien, vruchtbaarheid en de 
goede wijn bewaren zodat hij op een goede manier 
oud wordt.
En ik zou ook zeggen dat het de tijd is van het 
eerste afscheid, de tijd dat de priester zich 
rekenschap geeft dat hij ooit definitief afscheid zal 
nemen. In deze periode moet men dikwijls afscheid 
nemen: tot ziens, we zullen mekaar niet meer 
terug zien; die situatie zal zich niet meer voordoen; 
die manier om de dingen te zien, zal ik niet meer 
hebben. Afscheid nemen van dit deel van mijn 
leven, om aan een ander deel te beginnen.

Bron: RK documenten/bewerkt lsk

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

Gewijzigde openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
12.00-20.00u.
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Ons probleem

We hebben een probleem. We zijn niet heilig, 
en wie geen heilig leven leidt, zal de Heer niet 
zien. Onze daden zijn lelijk. We gedragen ons 
hardvochtig. We doen niet wat we willen doen, we 
zijn niet blij met wat we doen en, wat nog erger 
is ja, er is iets wat nog erger is – we kunnen niet 
veranderen. We proberen het wel. O, wat doen 
we ons best. Maar kan een panter zijn vlekken 
veranderen? Zouden jullie, vergroeid met het 
kwaad, dan iets goeds kunnen doen? Wij leefden 
onder een vloek, net als Adam, maar Jezus heeft 
ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te 
worden vervloekt. De ene die zonder zonden was, 
nam het uiterlijk van een zondaar aan, zodat wij, 
zondaars, heiligen konden worden.

Uit: Leven in zijn handen

‘ En at hij apart’
Een groot probleem voor de eerste eerste 
christenen was: hoe moet je omgaan met niet-
Joden? Stel dat zij tot geloof komen ... Moeten de 
mannen onder hen dan besneden worden en zich 
ook verder aan de wet houden? Kunnen ze alleen 
zo bij het volk van God horen? In Handelingen 15 
lezen we van een kerkvergadering waar besloten 
wordt dat het niet nodig is. In de gemeenten 
van Galatië duiken mannen op die dit besluit 
ontkrachten; wel samen in één gemeente, maar 
vervolgens toch apart van elkaar eten. Toch bang 
voor verontreiniging door niet-Joden. De theorie 
over de ongedeelde gemeente was er, maar werd 
niet nageleefd. De toepassing voor nu ligt voor de 
hand. De kerkelijke verdeeldheid is groot. Geloven 
we werkelijk in een onverdeelde kerk, of is dat 
slechts theorie? Mijden we elkaar liever? En hoe 
zit dat binnen onze gemeente? Zijn we werkelijk 
broeders en zusters of blijven we op afstand?

Uit: Filippus Dagboek

Geniet van het leven

Houd dat centrum binnenin je zo stil als een 
bergmeer, zodat je het allerbeste er zonder 
vervorming in kunt laten weerspiegelen en dan 
zul je in staat zijn dat allerbeste uit te stralen. 
Laat niets toe je te verstoren of wanhopig te 
maken; weet eenvoudig dat alles perfect terecht 
zal komen en pak alles onderweg op, zonder een 
zorg in de wereld. Leer om om jezelf te lachen, 
vooral wanneer je jezelf te serieus vindt worden 
en gebukt gaat onder de gebeurtenissen in de 
wereld. Laat dan los, ontspan en begin van het 
leven te genieten en je zult zien dat alle druk en 
spanning verdwijnt. Wanneer je ziet, dat je gebukt 
gaat doordat je een te zware last op je schouders 
meedraagt, laat die last dan ogenblikkelijk 
vallen en rust en ontspan. Je zult zien dat je 
veel meer kunt doen in die toestand van rust en 
ontspanning dan wanneer je gespannen bent als 
een uitgerekt stuk elastiek dat op het punt van 
knappen staat.

Uit: Open innerlijke deuren

Allen, die bij mij zijn, 
laten u groeten 

Het eindigt hartelijk: van iedereen de groeten! 
Paulus wil Titus graag weer ontmoeten. Er 
worden ook namen genoemd: één persoon zal 
Titus ophalen om naar Paulus toe te gaan. En er 
klinken twee namen van mensen die te gast zijn 
op Kreta. Dat weet Paulus en hij tipt Titus: wees 
gastvrij! Zo wordt weer een sociale bouwsteen 
van de christelijke levensstijl zichtbaar. Het 
gaat er pastoraal aan toe. Daarom heten de 
brieven van Paulus aan Timoteüs en Titus ook 
‘de pastorale brieven van Paulus’. Apollos uit 
Alexandrië (Egypte) is te gast op Kreta. Hij is 
een welsprekende Schriftkenner (Hand. 18:24). 
In 1 Korintiërs 3:5 heet hij de begieter van het 
zaaiwerk van Paulus. Hij was actief in Korinte 
en Efeze. Ondertussen vergeet Paulus ook niet te 
groeten. Want we blijven met elkaar verbonden. 
Wat een toonzetting geeft Paulus toch!

Uit: Kruimkens van ’S heeren Tafel

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Heil
1 Welvaart, welzijn, voorspoed. 2 Dat wat heel 
maakt en heel is. 3 In de bijbel omvat het alles 
hetgeen God aan de mensen en de wereld heeft 
toebedacht: een gaaf en goed leven, ook na de dood 
(eeuwig heil). Ook de verlossing die de Messias 
brengt, wordt ermee aangeduid.

Heiland
Brenger van heil; een van de vele benamingen 
waarmee Christus in de bijbel wordt aangeduid.

Heiligdomsvaart
Een uitstelling van of een processiegewijze 
ronddraging van relieken die in normale 
omstandigheden om de zeven jaar wordt gehouden.

Heilige
1 Iemand die Christus toebehoort. 2 Iemand van 
wie de kerk heeft verklaard dat hij of zij na een 
uitmuntend vroom leven openlijk vereerd mag 
worden.

Heilige Deur
Een speciale deur, de uiterst 
rechtse ingang, in elk van 
de vier aartsbasilieken te 
Rome, die bij de aanvang van 
een Heilig jaar(Jubeljaar) 
geopend worden.

Heilige Geest
Benaming voor de derde 
Persoon van de Heilige 
Drieëenheid. In het Oude 
Testament, met name bij 
Ezechiël, heeft de Geest 
van Jahweh twee functies. 
Hij inspireert de profeet en 
hij wordt door de profeet 

aangekondigd in een belofte: bij het messiaans 
herstel zal Jahwe zijn eigen geest over het volk 
uitstorten om het in zijn verbond te bevestigen. In 
het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest de 
voortzetter van het werk van Jezus Christus. Hij 
helpt en troost de gelovigen. Op het pinksterfeest 
gedenkt de kerk de uitstorting van de Heilige Geest, 
die de apostelen en leerlingen in staat stelde om op 
hun beurt het evangelie naar alle streken van de 
wereld te verkondigen.

Heilige Stoel
1 Deze benaming wordt overdrachtelijk 
gebruikt voor het gezag van de paus. Vanuit zijn 
bisschopszetel in Rome oefent de paus zijn gezag 
uit over alle leden van de katholieke kerk. 2 De 
pauselijke regering.

Heilig Uur
Gebedstijd waarin de geconsacreerde hostie, in de 
monstrans uitgesteld, wordt aanbeden of waarin 
het lijden van Christus wordt herdacht.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED

Luister Naar De Inspiratie v/d dag  
ma. - vr. : 07.30u op
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Eerste 'hackaton' in Vaticaan

In maart 2018 zal er voor het eerst in de 
geschiedenis een 'hackaton' plaatsvinden in 
het Vaticaan. Dat gebeurt op initiatief van de 
technologiefreak Jakub Florkiewicz, die de 
krachten heeft gebundeld met een denktank van de 
dominicanen (OPTIC) en met priester Philip Larrey 
van de dienst voor Sociale Communicatie van het 
Vaticaan. Laatstgenoemde heeft eveneens een 
passie voor nieuwe technologieën.
“Sinds ik er eens aan heb deelgenomen, ben 
ik helemaal in de ban van hackatons”, vertelt 
Florkiewicz, die in Rome mensen probeerde 
te interesseren voor het initiatief. Florkiewicz 
vertelt dat het hem wat moeite heeft gekost om 

de verschillende diensten van het Vaticaan ervan 
te overtuigen dat het initiatief niet bedreigend is. 
Een hackaton is een bijeenkomst van software- en 
website-ontwikkelaars, designers en business 
strategen die samen aan een thema werken.
Onze hackaton zal zich richten op drie thema's: 
sociale inclusie, interreligieuze dialoog en 
migranten en vluchtelingen. Elke student, van 
welke religieuze achtergrond ook, mocht een 
aanvraag indienen. Uiteindelijk zullen er van 8 
tot 11 maart in het Vaticaan 120 deelnemers aan 
sociale  projecten werken, aldus nog Florkiewicz.

Bron: Kerknet/bewerkt lsk

50.000 katholieken 
gedoopt in China

Het voorbije jaar werden er op het Chinese 
vasteland 48.556 katholieken gedoopt. In de 
provincie He Bei, een bolwerk van het Chinese 
katholicisme, werden 11.899 mensen gedoopt, 
gevolgd door de Xing Tai gemeenschap (3.645 
dopen) en het bisdom Han Dan (3.059). In het 
bisdom Beijing werden 1.099 mensen gedoopt.
De cijfers zijn weliswaar onvolledig, omdat er 
van de afgelegen plattelandsgebieden geen cijfers 
beschikbaar zijn. Volgens Fides illustreren de 
cijfers de sterke groei, vitaliteit en de missionaire 
dynamiek van de katholieke kerk in China, ook 
al is die gemeenschap intern verdeeld over de 
toenadering tussen China en de Heilige Stoel.

Bron: Fides

wereldkerk

GEBED 
Geweldige Vader vol genade, zit ik 

nog steeds op het juiste spoor?  
In geloof draag ik mijn wegen 

vandaag aan U op,  in de zekerheid 
dat U zult regelen  wat 

ik niet kan. Wat een rust 
geeft dat !  Ik prijs U 

om de rechtvaardigheid,  
genade en kracht  die 

verborgen zit in uw liefde. 
Amen.

DOORDENKERTJE

”Als je de beperkingen kent, kun je 
daarbinnen onbeperkt te werk gaan.”

Op 24 februari werd in Rome de aftrap 
gegeven voor de Cericus Cup, de jaarlijkse 
voetbalcompetitie van ploegen van seminaries en 
pauselijke universiteiten in Rome. De competitie 
werd in 2006 voor het eerst gehouden. Dit jaar 
nemen er zestien teams deel, samengesteld uit 
priesters en seminaristen uit de hele wereld. De 
belangrijkste vernieuwing is dat er voor het eerst 
ook een priester als scheidsrechter zal aantreden.
Vorig jaar haalde de ploeg van de Urbania 
Universiteit het kampioenschap, na een spannende 
finale van de Gregoriaanse Universiteit. Ook dit 
jaar is Urbania, dat de beker al drie keer won, 
topfavoriet.

Bron: Kerknet/bewerkt lsk

Voetbalcompetitie  
Vaticaan opnieuw van 
start

Op 22 februari 2018 werd in Rome de pauselijke 
boodschap voor de 33ste Wereldjongerendag, 
op Palmzondag 25 maart, voorgesteld. In zijn 
oproep met als thema ‘Wees niet bang’, maant de 
kerkleider gelovige jongeren aan hun angsten te 
overwinnen en hun ware roeping te ontdekken. 
Het thema verwijst naar de geruststellende 
woorden van de engel Gabriël tot Maria, uit het 
evangelie van Lucas.
De paus beklemtoont dat de jaarlijkse jongerendag, 
die op initiatief van paus Johannes Paulus II 
wereldwijd op Palmzondag wordt gevierd, een 
belangrijke opstap is naar de Internationale 
Wereldjongerendagen van januari 2019 in Panama 
en de Bisschoppensynode van oktober 2018 in het 
teken van de jeugd. Franciscus spoort de jongeren 
aan om na te denken over hun eigen angsten, de 
redenen waarom zij zich soms willen verbergen, 
hun conformisme aan leeftijdgenoten of het 
nastreven van normen die vaak kunstmatig en 
onbereikbaar zijn.
Tegelijk toont hij zich solidair met jongeren die 
ondanks alles slechts moeilijk een baan vinden, die 
zich emotioneel onveilig en bedreigd voelen of die 
onder andere angsten gebukt gaan. Juist op zulke 
momenten is onderscheidingsvermogen van vitaal 
belang, om geen nutteloze energie te verspillen.

Angsten overwinnen
Franciscus bemerkt dat ook de Bijbel het thema 
angst niet uit de weg gaat. 365 keer wordt er 

herhaald: wees niet bang. Net alsof de Heer ons 
wil vertellen dat Hij wil dat wij elke dag van het 
jaar vrij zouden zijn van angst. Wij moeten dit als 
een uitnodiging ervaren om ons open te stellen 
voor God en voor anderen die ons door hun eigen 
ervaring kunnen leiden. Oprechte christenen zijn 
niet bang zichzelf voor anderen open te stellen. Ze 
weigeren zich in een donkere kamer op te sluiten, 
waar een computer en een smartphone het enige 
raam op de wereld zijn.
Tot slot nodigt paus Franciscus jongeren nog 
uit om zich met vreugde en enthousiasme op de 
Wereldjongerendagen van Panama, die zowel ter 
plaatse als live online op de voet te volgen zijn, 
voor te bereiden. Durft U deze uitdaging aan te 
gaan?

Bron: Kerknet/bewerkt lsk

Paus tot jongeren: ‘Wees niet bang’

Enquête jongerensynode:  
221.000 deelnemers 

Volgens het secretariaat van de 
Bisschoppensynode in Rome hebben 221.000 
jongeren, onder wie de helft uit Europa, 
deelgenomen aan de online rondvraag die via de 
Bisschoppenconferenties in verschillende landen 
op het internet beschikbaar werd gesteld. 
De meeste jongeren zijn tussen 16 en 19 jaar. 
Er namen meer vrouwen dan mannen aan de 
rondvraag deel. 56,4% van de antwoorden kwam 
uit Europa, 19,8% uit Centraal- en Zuid-Amerika en 
18,1% uit Afrika. 73,9% van de reacties kwam van 
katholieke jongeren voor wie het geloof belangrijk 
is. 8,8% was slechts bij naam katholiek. 6,6% is 
bewust gelovig maar niet katholiek en 11,2%  is 
niet-katholiek en kent geen belang toe aan geloof.
De resultaten van de rondvraag worden in 
maart een eerste keer besproken tijdens 
de voorbereidende bijeenkomst voor de 
jongerensynode in Rome met 300 jongeren die 
door bisschoppenconferenties uit de hele wereld 
zijn afgevaardigd.

Bron: Kerknet /bewerkt lsk
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Bisschop sleept kerk voor het gerecht

Heilig Grafkerk Jeruzalem dicht

wereldkerk

Archeologen hebben in Jeruzalem een antiek zegel 
in klei van 2.700 jaar geleden ontdekt met daarop 
de vermelding van de naam van de Bijbelse figuur 
Jesaja. Volgens de archeologen betreft het wellicht 
de oudste bekende buitenbijbelse vermelding van 
de naam van de profeet, die centraal staat in het 
naar hem genoemde Bijbelboek. Dat meldt het 
tijdschrift Biblical Archeology Review.

Volgens de Bijbelse overlevering spoorde de 
profeet Jesaja koning Hezekiah van Judea aan om 
het Assyrische leger te blijven bestrijden, tijdens 
het beleg van Jeruzalem in 701 voor Christus. 
Jesaja vroeg de koning ook om het aanbod voor 
overgave naast zich neer te leggen en beloofde hem 
dat God de val van Jeruzalem zou beletten.

Volgens de Bijbel moest het Assyrische leger zich 
terugtrekken nadat het leger grotendeels door 
een engel van de Heer was vernietigd. Volgens 
Assyrische geschriften trok het leger zich terug 
nadat er een flink losgeld was betaald.

Volgens Life Science werd het antiek zegel, met 
de vermelding van de naam Yesha'yahu in het 
Hebreeuws, in 2009 bij een wetenschappelijk 
archeologische opgraving in Jeruzalem ontdekt. 
Drie meter verder werd ook een zegel van koning 

Hezekiah aangetroffen. Dit is wellicht de eerste 
archeologische en de vroegste buitenbijbelse 
verwijzing naar de profeet Jesaja ooit, al zijn er 
ook andere Bijbelse figuren waarop de inscriptie 
van toepassing kan zijn. Het zegel is helaas 
deels beschadigd, waardoor het nog moeilijker 
wordt om dit eensluidend met de profeet Jesaja 
te identificeren, zegt de archeoloog en professor 
Robert Cargill van de universiteit van Iowa, die ook 
redacteur is van het Biblical Archeology Review.

Bron: Kerknet

Antiek zegel met naam van Jesaja Pauselijke gezant zet 
missie voort in Chili

De pauselijke gezant voor Chili, aartsbisschop 
Charles Scicluna van Malta, hervat vanaf deze week 
zijn taak, na een gedwongen ziekenhuisopname. 
Scicluna werd in Santiago de Chile geopereerd  
vanwege complicaties met zijn galblaas. Vrijdag 
verliet hij het ziekenhuis. Hij kondigt aan dat hij 
vanaf woensdag zijn opdracht volop voortzet.
Scicluna moet in het Latijns-Amerikaanse land 
een onderzoek doen en getuigen beluisteren over 
mogelijke nalatigheid van bisschop Juan Barros 
van Osorno. Die was volgens sommigen op de 
hoogte van het seksueel misbruik van de priester 
Fernando Karadima en trad daar niet tegen op. Een 
getuige beweert dat hij zelfs aanwezig was toen 
Karadima minderjarigen misbruikte.
De 49-jarige Bertomeu, een medewerker van de 
Congregatie voor de Geloofsleer die aartsbisschop 
Scicluna vergezelt, sprak de voorbije dagen met 
het misbruikslachtoffer Juan Andrés Murillo. Die 
laatste getuigde dat hij de indruk heeft dat het 
Vaticaan ernstig werk maakt van het onderzoek.

Bron: Kerknet

De basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem is sinds 
zondag gesloten, meldt AsiaNews.
Met de sluiting protesteren de drie voor het 
heiligdom verantwoordelijke Kerken tegen wat 
zij zien als een “systematische campagne tegen 
de Kerken en de christelijke gemeenschap van 
het Heilig Land, in flagrante schending van de 
bestaande status quo”.

Opgelegde belasting
Volgens de hoofden van de Grieks-orthodoxe en 
de Armeense Kerk, en de franciscaanse custos van 
het Heilig Land, heeft de Israëlische overheid die 
campagne “naar een ongekend niveau” getild.
Een van de strijdpunten is het opleggen van 
een belasting door de gemeente Jeruzalem. 
Volgens overeenkomsten tussen de christelijke 
gemeenschappen en de overheid zijn de Kerken 
vrijgesteld van belasting.

In reactie op eisen van de burgemeester van 

Bisschop Vitus Huonder van het Zwitserse bisdom 
Chur sleept zijn eigen katholieke landskerk voor 
de rechter. Hij wil daarmee een einde maken aan 
de jaarlijkse subsidiëring van een organisatie die 
anticonceptie verstrekt en abortus als geoorloofd 
beschouwt.

In 2012 nam het parlement van de Katholische 
Landeskirche Graubünden het besluit jaarlijks 
omgerekend 13.000 euro over te maken aan 
zwangerschapsbureau Adebar.

Overheidsexperiment 
De bisschop is ook van oordeel dat het door de 
staat bedachte concept ‘Landskerk’ in zijn huidige 

vorm een inbreuk is op de scheiding van Kerk en 
staat. 
In plaats van de katholieke Kerk naar haar eigen 
organisatievorm als bisdom te erkennen heeft de 
staat in verschillende kantons een soort kloon  
gecreëerd, de ‘Landskerk’ die zich katholiek noemt. 
De Landskerk moet voor de Kerk  belasting innen 
en helpen kerkelijke taken uit te voeren. Volgens 
woordvoerder Garcia is het een gemankeerd 
overheidsexperiment, omdat de kloon uiteindelijk 
kan doen wat zij wil. Zij noemt zich weliswaar 
katholiek en handelt in naam van de katholieke 
Kerk, maar kan toch organisaties als Adebar 
medefinancieren waarvan de activiteiten en 
basiswaarden onverenigbaar zijn met die van de 

katholieke Kerk.

Geen gezag
Omdat het om een door de overheid 
bedachte instantie betreft is het ook haar 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de 
godsdienstvrijheid van de Kerk op geen enkele 
manier ingeperkt wordt. “Geen verduistering 
van de grondwaarden en kernboodschappen van 
de katholieke Kerk in de publieke ruimte. Het 
geloofsgetuigenis van de katholieke Kerk in het 
bijzonder wat betreft de bescherming van het 
leven vanaf de conceptie, mag niet ondermijnd 
en ongeloofwaardig gemaakt worden”, aldus de 
woordvoerder. De Landskerk is niet degene die 
het gezag mag bepalen wat katholiek is of wat 
verenigbaar is met de waarden van de katholieke 
Kerk. Dat gezag komt alleen de katholieke Kerk zelf 
toe.

Bron KN/bewerkt lsk

Jeruzalem tot het betalen van belasting, wezen de 
drie christelijke leiders eerder al op de miljarden 
die de Kerken investeren in het bouwen van 
scholen, ziekenhuizen en tehuizen, de meeste voor 
ouderen en achtergestelden.

Kerkelijke eigendommen
Ze bekritiseerden een wetsvoorstel over de 

nationalisatie van kerkelijke grond, alsmede de 
vele aanmaningen en orders tot inbeslagname van 
kerkelijke eigendommen die zij ontvangen hebben. 
Volgens hen zijn de voorgenomen inbeslagnames 
een poging de christelijke aanwezigheid in 
Jeruzalem te verzwakken.

Bron KN/bewerkt lsk

Luistert u naar het kerknieuws op 
Radio Immanuël. 

van maandag t/m vrijdag 
om 10.00u en herhaling om 16.00u
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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
vr 09 12.00u: 24 uur Bidden voor de Heer t/m za. 10 om 
13.00u
za	10	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	11	 10.00u:	Hoogmis	4e	zondag	40-dagen	tijd
 19.00u: Concert Kathedrale Jongerenkoor “Down 
to the river”
Mededelingen
•	Ivm	Holi	Phagwa	vrijdag	2	maart	geen	H.	Mis	om	06.30u,	
maar wel om 12.00u.
•	Zondag	na	de	Hoogmis	fundraising	in	het	paviljoen.
•	Zondag	11	maart	om	19.00u	een	bezinnend	concert	voor	
de	Veertigdagentijd	van	het	Kathedrale	Jongerenkoor.	
Kaarten	@	SRD	50,=	(volw)	en	SRD	25,=	(t/m	16	jr.)	
verkrijgbaar	bij	de	Vitrine	van	de	Kathedrale	Basiliek,	
Secretariaat Kathedraal en Kathedrale Koorschool.
•	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	03	 17.30u:	H.	Mis
wo 07 17.30u: Kruisweg
za	10	 17.30u:	H.	Mis
Mededeling
In	plaats	van	Marialof	zal	er	op	7,	14	en	21	maart	Kruisweg	
zijn.

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;	thuiscommunie	
zieken	en	bejaarden
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma	05	 18.00u:	H.	Mis
wo	07	 18.00u:	H.	Mis
do	08	 16.00u:	Een	kwartiertje	voor	God	(tot	18.00	uur)	
met biechtgelegenheid  
vr	09	 18.00u:	H.	Mis
 12.00u: Start ‘24 uren voor de Heer’ in de 
Kathedrale	Basiliek	(tot	zaterdag	10	maart	om	12.00	uur)
za	10	 18.00u:	H.	Mis	vooravond	vierde	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo	11	 08.00u:	H.	Mis	vierde	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
Mededelingen op Noord
•	Woensdag	7	maart	om	19.00	uur	komt	de	parochieraad	
samen.
•	Tijdens	de	veertigdagentijd	is	er	elke	zaterdag	en	zondag		
kindernevendienst.
•	‘Een	kwartiertje	voor	God’	elke	donderdag	van	16.00	-	
18.00 uur - zegen met het Allerheiligste tot slot - tevens 
biechtgelegenheid.
•	De	enveloppen	voor	de	Bisschoppelijke	Vastenactie	
liggen klaar achter in de kerk. Deze kunnen gevuld worden 
gedeponeerd in de doos. Grotere bedragen kunnen ook via 
de	bank	worden	overgemaakt.	Zie	daartoe	de	gegevens	op	
de enveloppe!
•	De	rondzendbrief	van	de	parochie	ligt	achter	in	de	
kerken	gereed	om	te	worden	meegenomen.	Ook	is	de	brief	
digitaal verzonden aan alle adressen in ons bestand. 

zo 04 08.00u: Woord - Comm. Dienst derde zondag in 

de	veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo	11	 08.00u:	H.	Mis	vierde	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst

zo	04	 09.00u:	H.	Mis	derde	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo 11 09.00u: Woord - Comm. dienst vierde zondag in 
de	veertigdagentijd	met	kindernevendienst

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

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 04 08.00u: Woco
ma	05	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di	06	 18.00u:	Biddende	moeders
	 18.30u:	Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 07 18.30u: Begi Kerki

za	03	 10.00u:	Huize	Albertine
zo	04	 08.00u:	Eucharistieviering	met	ziekencommunie
 18.30u: Rozenkransgebed 
	 19.00u:	Eucharistieviering
wo 07 18.30u: Rozenkransgebed  
	 19.00u:	Eucharistieviering
•	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	04	 08.00u:	Eucharistieviering
ma 05 17.00u: Spreekuur  
	 17.00u:	PK	EHC
	 18.00u:	PK	Volwassenencatechese
	 18.00u:	Bidgroep	vd	Charismatische	Vernieuwing
wo	07	 17.00u:	PK	Vormsel
do 08 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
	 18.30u:	H.	Mis
vr	09	 18.00u:	Kruiswegoefening
	 18.00u:	Doopinstructie
•	Elke	1e	zondag	van	de	maand	Jongerendienst	om	18.00u.
•	Elke	zaterdag	biechtdienst	om	11.00u.	(behalve	op	de	3e	
zaterdag).

zo 04 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u:	Eucharistieviering
wo 07 08.00u: Schooldienst
vr 09 18.00u: Kruisweg
•	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.

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	van	OLV	van	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

wordt vervolgd op Pagina C4

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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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

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

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

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za	03	 19.00u:	H.	Mis
zo	04	 09.00u:	Wereldgebedsdag	viering	Pauluskerk	
Lelydorp	voor	kinderen	
ma	05	 16.30-18.30u:	Catechese
wo	06	 16.00-18.00u:	Spreekuur
	 18.30-19.00u:	H.	Mis
	 19.15-21.00u:	Spreekuur	volgens	afspraak
do	08	 10.00-16.00u:	Spreekuur	volgens	afspraak
vr 09 10.00u: Soos
za	10	 17.00u:	H.	Mis

za	03	 19.00u:	Eucharistieviering
za	10		 18.30u:	Eucharistieviering
za 17 18.30u: Woco
Mededeling:
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za	03	 19.00u:	Eucharistieviering
zo 04 09.00u: Kinder wereldgebedsdagviering EBG kerk 
Helena	Christina
di	06	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	07	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do	08	 16.30u:	PK-H.	Vormsel	(pater)
 17.30u: Spreekuur
	 18.30u:	Eucharistieviering
vr	09	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
za	10	 19.00u:	Eucharistieviering

Vóór	iedere	zondagdienst	(welke	dienst	dan	ook)	is	er	van	
9	uur	tot	10	uur	catecheseles	voor	de	communicantjes.	

Iedere	kerkdienst	begint	om	10	uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 03 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo	04	 08.00u:	H.	Mis		
 09.15u: Doopdienst
za 10 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo	11	 08.00u:	H.	Mis

zo 04 08.00u: Woco
di	06	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	07	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za 03 18.30u: Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis
zo 04 08.00u: Rozenkransgebed
	 08.30u:	Woco	3e	zondag	in	de	Veertigdagentijd
ma	05	 19.00u:	H.	Mis
di	06	 16.00u:	Seniorensoos
	 16.30u:	Parochiecatechese
wo	07	 19.00u:	H.	Mis
vr	09	 07.00u:	H.	Mis
	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
	 18.00u:	Kruisweg	oefening
Mededeling:
•	Met	Gods	genade	is	pater	Rudi	terug	van	vakantie.
•	De	diensten	vinden	wederom	normaal	plaats.	
•	De	renovatie	van	de	pastorie	is	zo	goed	als	rond.	
Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met de 
diensten op dinsdag- en donderdagmorgen.
•	Dag	van	vasten:	iedere	woensdag	en	vrijdag	in	de	
veertigdagentijd.	Geen	vlees	gebruiken	en	ook	geen	
gerechten met vlees bereid.
•	Stille	aanbidding	vrijdag	2	maart	tot	en	met	12.00	uur.

zo 04 09.30u: Rozenkransgebed
	 10.00u:	H	Mis.	3e	zondag	in	de	Veertigdagentijd
vr	09	 17.00u:	Kruiswegoefening

zo 04 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u:  Woco. 3e 
zondag	in	de	Veertigdagentijd
ma	05	 16.00u:	Parochiecatechese	Jaar	I
di	06	 17.00-20.00u:	Retraite
wo	07	 16.30u:.	Parochiecatechese	Jaar	II
do	08	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	III
 17.00u: Volwassenencatechese
vr	09	 17.00u:	Kruiswegoefening

zo 04 09.00u: Woco

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

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

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

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

Secretariaat: di & do 15.00-19.00u
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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

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.

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

Door Vianey Kisman

Vormingsdag 
Ik volg de Heer, want Hij is goed. 
Hij weet de weg en hoe het moet. 
Hij houdt van mij. Hij is overal, 
de Herder die mij redden zal. 

Zo klonk het gezang in zaal 5 bij de 
Driekoningenkerk. Het thema van deze 
vormingsdag was: Samen op weg tijdens de 
veertigdagentijd. De misdienaars mochten in 
groepen opschrijven, waaraan zij denken bij het 
horen van het getal 40.
Veertigdagentijd kwam als beste overeenkomst 
tussen alle groepen naar voren. De opdracht was: 
schrijf de goede dingen met een blauwe pen en 
de minder goede dingen met een rode pen. Bedek 

ze vervolgens met rood vliegerpapier, en zie onze 
zonden zijn vergeven!

Samen op weg
Vasten gaat niet enkel om niet eten, net zoals Jezus 
deed in de woestijn. Vasten heeft ook te maken met 
het beperken van zakgeld, sociale media, junkfood 
en alle andere negatieve invloeden. Vasten doe je 
vanuit je hart. Hoe gaan jullie vasten? 
Ook ik als misdienarenleidster schreef op hoe ik 
ga vasten. In deze periode zullen wij gauw afgeleid 
worden, maar ik vergeet niet dat ik een belofte heb 
gedaan om te vasten. Soms maak ik onbewust en 
bewust een fout. Bij het laatste heb ik mijn kaartje, 
dat mij eraan zal herinneren hoe ik van plan was 
te vasten. Vasten doe ik niet alleen, want Jezus 
veranderde geen brood van steen.
Het was een leuke bezinningsdag: met volle 
aandachten ook met een lach. Wij moeten niet 
vergeten dat onze zonden zijn vergeven. Wij gaan 
samen op weg tijdens deze veertigdagentijd. Zo 
worden wij minder afgeleid. Samen staan wij sterk! 
Heb je dat nog steeds niet opgemerkt? Ik kan het, 
dus jij ook. Het lukt, als je erin gelooft!

Bij bezinning misdienaars Parochie Noord: Vasten doe je vanuit het hart
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