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Door Jenny Sopawiro

St.-Andreaskerk, Billiton
Precies om tien voor half zeven op de vrijdagavond 
van 2 maart jl. kwam ik aan in de pittoresk 
gelegen St.- Andreaskerk. Ik was er om de viering 
van Wereldgebedsdag bij te wonen die om half 
zeven zou beginnen. Het kerkgebouw en de 
aangrenzende pastorie liggen heel mooi verscholen 
tussen het groen van enkele vrucht- en sierbomen 
in het voormalige bauxietstadje Billiton. Vanuit de 
straat was er al veel bedrijvigheid te bespeuren in 
en rondom de kerk. Er stond een grote partytent 
voor de kerk waaronder tafels en stoelen  waren 
opgesteld. Ook liepen dames in verschillende 
klederdrachten af en aan om kerkbezoekers 
te ontvangen en naar een plaats in de kerk te 
begeleiden. Dat gaf mij meteen een warm gevoel 
van welkom. 

De kerk was al voor driekwart gevuld. Nadat ik 
een papieren Surinaams vlaggetje in mijn hand 
kreeg toegestopt, kon ik een plaatsje bemachtigen 
dichtbij het altaar. Die was onherkenbaar 
omgetoverd in een decor dat paste bij het thema 
van de Wereldgebedsdagviering: Geheel Gods 
schepping is zeer goed! A heri grontapu die Gado 
meki bun doro, doro! Het altaar was gedrapeerd 
met doeken in de kleuren van de Surinaamse vlag 
en omgeven door alle soorten gron-nyan en andere 
landbouwproducten. De producten waren mooi 
geschikt op meubilair van Surinaamse makelij. 
Ik zag fruit op een houtsnijwerktafel, een aarden 
waterkruik, gron-nyan in een gevlochten mand. 
Prominent stond in het midden het wapen van 
Suriname te prijken waarop duidelijk te lezen onze 
wapenspreuk Justitia Pietas Fides.

Vrouwen van Suriname
De combo die speciaal voor deze viering was 
ingehuurd om de muzikale begeleiding te 
verzorgen, stond al netjes opgesteld achterin de 
kerk. De dienst was geheel in handen van vrouwen 
en volgde de liturgie van het voor deze gelegenheid 
uitgegeven boek. Na het openingslied ‘Dank U voor 
onze vruchtb’re aarde’ werden we welkom geheten 
door de dienstleidster en haar assistenten, waarna 
het themalied ‘San Gado du’ werd gezongen. Dit 
lied is geschreven en gecomponeerd door Herman 
Snijders. Hierbij mochten we flink wapperen met 
onze Surinamevlaggetjes. Daarna werden de 
vrouwen van Suriname voorgesteld. De eerste die 
dansend opkwam was Alima, een Arowak die in 
Paramaribo studeert en werkt. Ze kwam onder 
begeleiding van Kayentes Kirikhaibana. Daarna 
kwamen opeenvolgend en heel vlot Muyinga uit 
Sipaliwini, Mei Ling uit Coronie, Carolina van 
La Prosperite, Willemien een nakomeling van 
Nederlandse boeren, Shanti uit Nickerie en Kartini 
uit Commewijne zich voorstellen. Ze waren allen 
mooi gekleed en deden een dans onder begeleiding 
van muziek die paste bij de etnische groep die ze 

vertegenwoordigden. Wat ik mooi vind is dat er 
niet met alle geweld is gezocht naar het ‘juiste’ 
gezicht bij de ‘juiste’ etnische groep. 

Zorgvuldig met Gods schepping
De Bijbellezing Genesis 1:1-31, het eerste 
scheppingsverhaal past helemaal in de lijn van het 
thema ‘Geheel Gods schepping is zeer goed! A heri 
grontapu di Gado meki bun doro, doro!’ De preek 
werd voorafgegaan door een korte en krachtige 
sketch waarin iemand zomaar vuil op straat 
gooit en daarop aangesproken wordt door een 
medeburger. De boodschap van de preek is dat we 
zorgvuldig moeten omgaan met Gods schepping 
en dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het 
behoud ervan. Met klem worden de nare gevolgen 
van grootschalige milieuvervuiling benadrukt en 
de vraag die de kerkganger mee naar huis krijgt, is: 
Wat doen u en ik eraan?

De collecte van de wereldgebedsdagdienst 
2018 is bestemd voor Stichting Wi Oso, RKZ-
borstkankerproject en Huize Albertine. De 
voorbeden werden gelezen door de vrouwen die 
zich aan het begin hadden voorgesteld, waarna de 
zegen en zending werden uitgesproken. Tijdens 
het slotlied wapperden wij weer vrolijk met onze 
vlaggetjes. De dienst werd afgesloten met de 
uitnodiging om na te blijven voor een snack en 
drank. 

Organisatie en motor
Onder de kerkbezoekers waren er niet alleen 
de parochianen van de St.-Andreasparochie. 

Er waren gasten van de St.-Jozefparochie te 
Copieweg, Regina Pacis te La Vigilantia, OLV Ten 
Hemelopneming te Wit Santi, de Allerheiligste 
Verlosser, Domburg en enkele vertegenwoordigers 
van de EBG-gemeente in Para. Ze waren allemaal 
heel enthousiast en tevreden over de dienst. 
De heer Eddy Fung A Loi van de Allerheiligste 
Verlosser zei dat de dienst geweldig was; hij was 
echt onder de indruk. Na een gesprek met lector 
Roelianti Mardjo en Rosita Leefland, die de rol 
van Shanti had, bleek inderdaad hoe geweldig de 
organisatie was. Ze hadden namelijk alles binnen 
één week in elkaar gezet en slechts twee keren 
geoefend. Beide dames waren het unaniem eens 
dat de motor van het geheel - en ik kan gerust 
zeggen van de kerk - Earl Tokarijo is. 

De leiding van de St.-Andreasparochie had 
pas eind januari het besluit genomen om de 
wereldgebedsdagviering in haar kerk te houden. 
Vandaar dat alles op korte termijn moest gebeuren. 
Alle nodige informatie werd verzameld vanuit 
de clusterorganisatie van de Wereldgebedsdag 
Wanica van mevrouw Rosita Voigt door 
tussenkomst van  Annemarie Amatpawiro en 
Vincent Gordon van de St.- Antoniusparochie in 
Lelydorp. De werkgroepen liturgie, aankleding, 
keuken, muziek en logistiek werden gevormd en ze 
hebben zich alle goed van hun taak gekweten. De 
vele complimenten van de kerkbezoekers die van 
hun hapje en drankje genoten, getuigden hiervan. 
In ieder geval hopen wij dat vooral de boodschap 
tot behoud van ons kostbare milieu goed begrepen 
is en dat er daarnaar geleefd wordt.

Wereldgebedsdag 2018: En God zag dat het goed was
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RK Bisdom Paramaribo

Delegatie uit Tilburg
De Bisschop ontving een delegatie uit Tilburg, 
waaronder ook de eerwaarde pater Henk Erinkveld. 
De groep was naar Suriname afgereisd voor een 
bedevaart naar Batavia. Tijdens de ontvangst werd 
van het nieuwste ‘kruiswegboekje’ van Batavia een 
exemplaar overhandigd aan de bisschop. Dit boekje 
is samengesteld door pater Noordermeer.

Bisschop uit Indonesië
Op 11 maart 2018 a.s. zal aartsbisschop van 
Palembang (Indonesië) Mgr Sudarso arriveren in 
Suriname. Samen met hem komen zuster Henrika 
en zuster Paulina. Mgr Karel Choennie ontvangt 
hem in het bisschopshuis. Samen met de zusters 
zal Mgr. Sudarso enkele dagen doorbrengen in 

Paramaribo en omgeving voor het kennismaken 
met de Surinaamse cultuur en geloofsgemeenschap. 
Hij zal de zusters van Indonesië bezoeken en met 
ze praten over de toekomst van hun missie in 
ons bisdom. Een bezoek aan de president en een 
pontificale hoogmis in de kathedraal staan ook op 
het programma.

Braziliaanse priesters
Op 05 maart 2018 heeft Mgr. Karel Choennie 
bezoek gehad van de nieuwe redemptoristen 
pater Ricardo de Carvalho en Frater Josivan da 
Silva uit Manaus, Brazilië. Hij heeft al zijn tijdelijke 
geloftes en beloftes afgelegd bij de Congregatie van 
de Redemptorist. Hij zit op het derde jaar van de 
theologie en komt naar Suriname om wat ervaring 
op te doen als missionaris. Pater Ricardo werd 
benoemd voor de missie van de Redemptoristen 
in Suriname. Hij zal blijven werken bij ons bisdom 
tot een nader te bepalen overplaatsing van zijn 
Overste.

Pastoraal bezoek Nederland
De bisschop is thans drukdoende zijn reis naar 
Rome, voor het ad liminabezoek aan de paus, 
voor te bereiden. Voordat hij naar Rome gaat zal 
hij enkele dagen in Nederland doorbrengen. Zijn 
agenda voor Nederland begint reeds aardig vol te 
lopen, met verschillende bezoeken aan personen en 
instanties, en ook nog vieringen hier en daar met 
Surinamers of mensen die jarenlang in Suriname 
hebben vertoefd. Na de meeting in Rome zal de 
bisschop een bezoek brengen aan Malta, waar hij 
reeds met de lokale bisschop een afspraak heeft. 
Vervolgens weer enkele dagen in Nederland voor de 
laatste bezoekjes.

Interim management DMA
Sinds het uitvallen van de heer R. Antonius 
als manager van DMA, is er tijdelijk voor hem 
waargenomen door de heer Pim de Bekker, 
die samen met de heer Johan Tjang A Sjin de 
coordinatie voert. De heer De Bekker vertrekt 
a.s. zaterdag terug naar Nederland en de 
managementverantwoordelijkheid komt dan geheel 
in handen van de heer Tjang A Sjin. De heer De 
Bekker komt juni weer terug om het werk voort 
te zetten. De bedoeling is dat de heren De Bekker 
en Tjang A Sjin ongeveer een jaar het geheel leiden 
als interim management, totdat er een adequate 
manager op zijn plek is.
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Het Nederlands, een uitdaging voor pater Ricardo

geloof & leven
Nieuw boekje ‘Op weg met pater Donders’

door Stichting Devotie Petrus Donders

Pelgrims uit buitenland
Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit Nederland 
en Vlaanderen heeft haar bedevaart vanuit 
Tilburg, Nederland op vrijdag 23 februari jl. 
vervolgd met een viering van de H. Eucharistie 
in de kathedrale basiliek in Paramaribo. 
Hoofdcelebrant was Mgr. W. de Bekker, emeritus-
bisschop van bisdom Paramaribo, met assistentie 
van pater Henk Erinkveld C.Ss.R, overste van 
de redemptoristen Nederland. Het orgel werd 
bespeeld door pater Martin Noordermeer. Na de 
heilige mis hebben de pelgrims, onder toeziend 
oog van de overige aanwezigen, hulde gebracht aan 
zalige Petrus Donders met gebed en zang, en er 
werd een prachtig bloemstuk op zijn graf(tombe) 
gelegd.

Nieuw boekje
Vervolgens liepen wij naar de werkkamer van de 
bisschop op de kanselarij. De bedevaartgangers 
van Batavia zouden voor het eerst gebruikmaken 
van het nieuwe boekje ‘Op weg met pater Donders’. 
Wij vonden het gepast om het eerste exemplaar te 
overhandigen aan onze bisschop. De overhandiging 

werd gedaan door Wielfred Tjin A Tam en Sylvia 
Ang in het bijzijn van enkele genodigden. 
Het prachtige boekje is een soort all-in-one 
geworden waarin onder meer een reisgebed voor 
de bedevaart naar Batavia, gebeden voor in de 
bus en de kruisweg in Batavia. Voorts zijn er 40 
liederen in opgenomen ter ere van zalige Petrus 
Donders en is er een beknopt overzicht van de 
historie van Batavia en Petrus Donders.

Overhandiging
Het boekje is geheel vervaardigd in Suriname en 
kost SRD 35,-. Pater Martin Noordermeer is de 
grote motor geweest bij de samenstelling van 

deze fraaie uitgave. Ook Mgr. De Bekker heeft een 
wezenlijke bijdrage geleverd met het beschikbaar 
stellen van de teksten van de kruisweg in Batavia.
Er werden ook exemplaren van het nieuwe 
boekje overhandigd aan Mgr. De Bekker, pater 
Henk Erinkveld en Richardo Smith die de lay-out 
heeft gedaan. De bekende blauwe, roze en witte 
boekjes zullen niet meer gebruikt worden bij 
de bedevaarten naar Batavia. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen gestart om een cd met liederen 
ter ere van zalige Petrus Donders uit te brengen 
in verband met de herdenking van zijn 210e 
geboortejaar. De muziek zal ook via YouTube 
beschikbaar zijn.

Door Charles Chang

Meelopen met pater Croon
Het was voor hem een genoegen om de dienst 
te mogen draaien. Op deze manier maakten 
de parochianen van Nossa Senhora de Nazaré 
kennis met padre Ricardo Geraldo de Carvalho 
afgelopen zondag. Padre Ricardo is afkomstig uit 
de provincie Sao Paulo en is vanaf 2011 gewijd tot 
priester. 
Suriname is voor hem het eerste land buiten 
Brazilië waar hij zijn functie uitoefent. De 

bedoeling is dat hij de komende tijden meeloopt 
met pater Croon die inmiddels al langer dan vijf 
jaar hier werkzaam is voor de parochie van Latour 
en omgeving. Hiertoe behoort ook de kleine 
katholieke gemeenschap in Sunny Point. 

Grootste uitdaging
Volgens pater Ricardo zal zijn oudere collega 
Croon, die vreemd genoeg door iedereen bij zijn 
achternaam en niet bij zijn voornaam Rudolf wordt 
genoemd, hoogstwaarschijnlijk tot september 
blijven. Voor de nieuwe priester is de grootste 

uitdaging op dit moment het leren van de 
Nederlandse taal. “In Brazilië heb ik wat woorden 
geleerd, maar de komende week ga ik al van start 
met de cursus.” 

Pater Ricardo geeft aan heel blij te zijn met zijn 
nieuwe werkplek. In november vorig jaar was hij 
al in Suriname geweest voor een oriëntatiebezoek. 
Gedurende een week bezocht hij de kerken van 
Latour, Domburg en Paramaribo Noord. Op de foto 
staat hij in het midden met pater Ademar en de 
nieuwe frater Josivan uit Manaus.
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Vrede en alle goeds; een dankwoord van zuster 
Egno

Nader Hem als een kind

Nader tot de Here God, en Hij zal tot u komen
Nader Hem in eenvoud en verwachting
Nader Hem als een kind

Nader tot de Here God, en Hij zal tot u komen 
Nader Hem zoals de herders deden
Nadat zij de blijde boodschap 
Van de engelen ontvingen

Velen hadden over een Redder gesproken
Velen hadden de boodschap gehoord
Maar niet iedereen ontmoetten Hem werkelijk
Bij hoogmoedigen komt er geen vrede in hun hart

Nader tot de Here God, en Hij zal tot U komen
Nader Hem in eenvoud en verwachting
Nader Hem zoals je nu bent
Nader Hem als een kind

Jezus wil u voortaan op zijn schouders dragen
Overal waar u heengaat is Hij bij u
Jezus zelf is uw herder
U mag het gerust wagen:
Nader Jezus als een kind

Geschreven door G.R.  Lewis-Monsels,
Charismatische gebedsgroep St. Bonifacius

Noveen met Zalige Petrus Donders (4)

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:

VIERDE 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 Wil Geschiede
“Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal binnen 
gaan in het Rijk der hemelen, maar hij die de wil doet 
van Mijn Vader die in de hemel is”(Mt. 7,21).
“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten 
en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en 
de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de 
mammon'' (Mt.6,24).

“Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En 
terwijl Hij Zijn blik liet gaan over de mensen die in 
een kring om Hem heen zaten, zei Hij: Zie hier Mijn 
moeder en Mijn broeders. Want Mijn moeder en Mijn 
broeder en Mijn zuster zijn zij, die de wil van God 
volbrengen" (Lc.3,34,35). 
“Daarom zegt Hij bij Zijn intrede in de wereld: 
Slachtoffer noch gave hebt Gij gewild, maar een 
lichaam hebt Gij Mij bereid. ln brand- en zoenoffers 
vond Gij geen behagen; toen zeide lk: Hier ben lk om 
Uw wil te volbrengen" (Hebr, 10, 5-6). 
“Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede" (Lc. 22,42).

Wat is de wil van God voor mij? Wat God van mij
vraagt, van mij met mijn persoonlijke aanleg en mijn
individuele talenten, in mijn concrete 
omstandigheden? Het gaat op de eerste plaats om 
een volstrekt geloven in God, waardoor wij het 
inzicht krijgen om in alles wat er gebeurt, in mensen 
en dingen, Gods hand te zien en de wijze waarop Zijn 
liefde en vrede tot ons komt. Wat belet ons vaak om 
Gods wil te zien en te begrijpen?

Overdenking
Ons egoisme, onze begeerten en onze vrees, onze
Oppervlakkigheid en ons niet gericht zijn op het 
Rijk van God, in een woord: gebrek aan geloof en 
edelmoedigheid. lndien wij God echt beter willen 
kennen, zal God zich ook aan ons laten kennen en 
wij zullen  steeds beter Zijn wil begrijpen. Gods Wil 
openbaart zich geleidelijk, naarmate onze eigen wil 
meer op Hem afgestemd raakt. Wie zich echt durft 
over te geven aan Gods wil, zal Gods leiding in zijn 
leven steeds gevoelen. “Onderwerp U in alles aan 
de Heilige Wil en  beschikkingen van God, die alles 
op zijn tijd ten beste weet te schikken”
Petrus Donders, brief van 5-10-1843.

“Alles zoals het de goede God zal willen en 
beschikken.  Zijn heilige en aanbiddelijke Wil 
geschiede in alles,  De goede God geve mij de genade
om te volharden in zijn liefde en in mijn Heilige 
Roeping. Petrus Donders,  brief uit Coronie, 18-8-
1885

Laat ons bidden:

Heer, allen die luisteren naar Uw woord en doen 
wat Gij verlangt, prijst Gij gelukkig. Geef ons de 
kracht Uw gebeden te onderhouden en in alles 
Uw wil te zoeken. Almachtige eeuwige God, geef 
dat wij steeds met toewijding Uw wil volbrengen, 
Maak dat wij U van harte dienen met de eenvoud 
die wij verplicht zijn aan Uw Majesteit, Amen.

Slotgebed
O Jezus, uit Uw Heilig Evangelie blijkt zo duidelijk, 
dat Gij tijdens Uw sterfelijk leven ontelbare 
wonderen hebt gedaan door aan zieken de 
genezing te schenken. Maar, o Jezus, Gij hebt ook 
verklaard, dat dezelfde wonderen, ja nog grotere, 
zouden geschieden door degenen, die in U zouden 
geloven. Dit zijn op de eerste plaats Uw heiligen. 
Aan hen vooral wilt Gij Uw wondermacht meedelen 
en door hen Uw liefdevolle goedheid tonen.
Daarom vragen wij U thans, o Jezus, Uw 
wondermacht, goedheid en liefde bijzonder te 
willen tonen door de voorspraak van de Zalige 
Petrus Donders. Door zijn voorspraak, o Jezus, 
vragen wij U de genezing van al de zieken, die, 
waar ook, hun vertrouwen op hem hebben 
gesteld, van al de zieken, ook voor wie wij zelf 
persoonlijk willen bidden of die om ons gebed 
hebben gevraagd. O Jezus, bij Uw wondermacht, 
goedheid en liefde smeken wij U met het grootste 
vertrouwen, op voorspraak van de Zalige Petrus 
Donders, om genezing, zelfs als het hun zalig is, om 
een plotselinge en algehele genezing. 
Moge U in hem verheerlijkt worden. Amen.

(wordt vervolgd)

Beste lezers  en allen die met ons meegeleefd hebben,

De techniek maakt het mogelijk dat berichten snel 
op de plek van bestemming kunnen komen. Vanuit 
Roosendaal kom ik  om u allen te bedanken voor 
de wijze waarop u afscheid hebt genomen van de 
zusters van Roosendaal en van mij.
Het is een onvergetelijke dag geweest . Ik ben 
dankbaar dat ik 42 jaar in Suriname heb mogen 
werken en deel mocht uitmaken  van de zovele 
zusters van Roosendaal , die in de 161 jaren hun 
krachten hebben gegeven aan land en volk van  
Suriname. Nu ik hier ben ervaar ik diep in mijn 
hart wat zij die terugkeerden naar hun moederland 
hebben  meegemaakt. Het is voor mij nog te kort 

om te zeggen dat ik geen heimwee heb. Ik probeer 
mij er wel doorheen te slaan en er het beste van 
te maken. Maar gemakkelijk is het niet. Natuurlijk 
gaat mijn hart uit naar de velen uit het binnenland 
, die mijn hart gestolen hebben. Ik was er graag 
ondanks de vele ontberingen .

U allen, die op welke wijze aan de organisatie 
gewerkt hebben en sponsors waren,  wil ik namens 
de zusters heel hartelijk bedanken. Ook u allen, die 
met velen tijdens de afscheidsdienst in de basiliek 
aanwezig waren, wil ik hartelijk danken. 
Mijn adres : 
Zuster Egno Monk
St. Theresiastraat 44

4703 AK Roosendaal  (N.Br.) Nederland.

Tot slot wil ik u Vrede en alle Goeds toewensen. 
Moge ons land Suriname en ons Bisdom 
Paramaribo groeien en bloeien tot in lengte van 
dagen. 

Zuster Egno
7 maart 2018
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liturgie & leven

Vierde zondag van de veertigdagentijd (B)

Eerste lezing: 2 Kronieken 36, 14-16. 19-23
In die dagen maakten ook al de voornaamste 
priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig 
aan de gruweldaden der heidenen, en ontheiligden 
de tempel van Jeruzalem, die aan de Heer gewijd 
was. En de Heer, de God van hun voorvaderen, 
stuurde almaar gezanten naar hen toe, want Hij 
had medelijden met zijn volk en met zijn woning. 
Maar zij verachten Gods gezanten, spotten met 
hun boodschap, en maakten zich vrolijk over 
de profeten, zodat tenslotte de toorn des Heren 
wel genadeloos moest losbarsten over het volk. 
De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand 
steken, en de muur van Jeruzalem afbreken; 
en alle paleizen liet hij platbranden, zodat alle 
kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het 
zwaard ontkomen waren, liet hij in ballingschap 
wegvoeren naar Babel, waar zij hem en zijn zonen 
als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk 
aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in 
vervulling die de Heer bij monde van Jeremia 
gedaan had: ‘Zo lang het land zijn sabbatjaren 
niet vergoed gekregen heeft, zal het braak 
blijven liggen: zeventig jaar lang.’ In het eerste 

regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging 
de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde 
van Jeremia gedaan had: de Heer wekte de geest op 
van Cyrus, de koning van Perzië. Deze liet in heel 
zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen 
en ook schriftelijk verspreiden: ‘Zo spreekt Cyrus, 
de koning van Perzië: De Heer, de God des hemels, 
heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. 
Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem in 
Juda een tempel te bouwen; laten allen onder u die 
tot het volk des Heren behoren, onder de hoede van 
de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.’

Tweede lezing: Efeziërs 2, 4-10
Broeders en zusters,
God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de 
grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad 
ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij 
dood waren door onze zonden; aan zijn genade 
dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met 
Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in 
Christus Jezus, om de naderbij komende eeuwen 
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door 
zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan 
die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet 
aan uzelf: Gods gave is het; niet aan uw prestaties, 
niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn 

wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven 
de goede daden te realiseren die God voor ons al 
bereid heeft.

Evangelielezing: Johannes 3, 14-21
In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: ‘De 
mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals 
Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, 
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven 
zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld 
liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren 
zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden 
om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld 
door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft 
wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is 
al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in 
de naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin 
bestaat dat oordeel: het licht is in de wereld 
gekomen, maar de mensen beminden de duisternis 
meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. 
Ieder die slecht handelt, heeft afschuw van het licht 
en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn 
werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de 
waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn 
daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.’

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Ballingschap, land en tempel
Volgens 2 Kronieken 36,11-14 is de ballingschap 
het gevolg van wanbeleid van de koning, van de 
leiders van de priesters en van afgodendienst 
waaraan ook het volk zich schuldig maakte. 
Ondanks herhaalde waarschuwingen van de 
profeet Jeremia volharden zij in hun kwalijke 
praktijken. Hierdoor wordt de tempel die door 
God is geheiligd, ontwijd. De woorden ‘heiligen’ en 
‘ontwijden’ staan hier lijnrecht tegenover elkaar. 
De ontwijding van de tempel heeft de zware 
lading van een morele verontreiniging. Het is geen 
rituele onreinheid die altijd tijdelijk is en met een 
reinigingsrite ongedaan kan  worden gemaakt. 
Morele verontreiniging gaat veel verder en kan 
alleen worden opgeheven door straf en verzoening, 
maar allereerst door af te zien van moreel onreine 
handelingen. De ballingschap die Jeremia in het 
vooruitzicht stelde, wordt werkelijkheid. Zeventig 
jaar zal de ballingschap duren en al die tijd zal het 
land braak liggen, want niet alleen de tempel is 
door de afgodendienst verontreinigd, ook het land 
is ontwijd door het niet naleven van de geboden. 
Het land wordt schadeloos gesteld voor de
rust die het heeft moeten ontberen als gevolg van 
de niet in acht genomen sabbatsjaren (Leviticus 
26,34-35). Elk zevende jaar moest het land 
namelijk met rust gelaten worden om te herstellen, 
een sabbatsjaar gewijd aan de Eeuwige (Leviticus 
25,1-7). De eredienst en de tempel vormen een 
belangrijk thema in Kronieken. Dat is ook te zien 
aan de drievoudige vermelding van de tempel in 
onze passage: in de verzen 36,14, 19 en 23. Ook 
het thema ‘vergelding’ speelt een rol in dit weefsel 
van teksten. In Jeremia 25,11-14 spreekt God van 
het onheil dat Hij zal brengen over het land van de 
Chaldeeën (Babyloniërs) als boetedoening voor de 
door hen aangerichte misdaden. Het is een thema 
dat we in niet mis te verstane bewoordingen ook 
als bede aantreffen in Psalm 137, waar het een 
uiting is van wanhoop en woede van een volk dat 
onrecht deed, dat onrecht wordt aangedaan
en vervolgens om vergelding, om recht vraagt. 
Dan neemt het lot een keer. Na de Babyloniërs 

verschijnen de Perzen op het wereldtoneel. In het 
jaar 538 voor Christus komt Cyrus aan de macht. 
De Eeuwige beweegt de geest van Cyrus (zo staat 
het er letterlijk) en deze vaardigt een edict uit, 
waarin staat dat alle Judeeërs terug mogen naar 
hun land, naar hun stad Jeruzalem om de tempel te 
herbouwen. Cyrus is een werktuig in Gods handen 
– hij wordt zelfs Gods ‘gezalfde’, ‘Messias’ genoemd 
(Jesaja 45,1) – om de ballingen weer thuis te laten 
komen, in een ‘uitgerust’ en hersteld land.

De koperen slang en de Mensenzoon
Het verband tussen de lezing uit Kronieken en 
de evangelielezing uit het Johannesevangelie is 
niet meteen helder, of de overeenkomst moet 
de heropname en herinterpretatie van eerdere 
teksten zijn. Johannes 3,14-21 verwijst naar 
Numeri 21,4-9 en geeft aan dat verhaal een nieuwe 
betekenis. De passage in Numeri vertelt dat de 
Israëlieten op hun tocht door de woestijn opnieuw 
bij God en Mozes hun beklag doen. Het verwijt is 
dat ze geen brood en geen water hebben: ‘Waarom 
hebt U ons weggehaald uit Egypte?’ (21,5). De 
Eeuwige stuurt giftige (letterlijk: brandende) 
slangen op hen af met dodelijke gevolgen. De 
Israëlieten komen tot inkeer en vragen via Mozes 
om verlost te worden van de slangen. Mozes krijgt 
de opdracht om een slang van koper te maken en 
die op een staak te bevestigen. Ieder die door een 
slang was gebeten en opkeek naar de koperen 
slang, bleef in leven. De redding kwam overigens 
van God, niet van de slang, aldus Wijsheid 16,5-
12. Het is een wonderlijk verhaal dat doet denken 
aan de slang als symbool van de geneeskunde, 
de esculaap (Asklepius, de zoon van Apollo, was 
de Griekse god van de geneeskunde). De slang 

staat voor verjonging van het leven omdat hij zijn 
huid vernieuwt, maar hij heeft ook een giftige 
werking. Het verhaal in Numeri maakt melding 
van een homeopathische kracht: het gelijke wordt 
met het gelijke genezen. Want daar gaat het om: 
genezing, redding, leven. En dat is precies waar de 
vergelijking opgaat met Johannes 3,14-21. Zoals 
Mozes in de woestijn de slang ophief, zo moet de 
Mensenzoon opgeheven worden, opdat ieder die 
in Hem gelooft eeuwig leven heeft. ‘Eeuwig leven’ 
betekent in het Johannesevangelie redding uit 
allerlei vormen van dood en duisternis. Het woord 
‘licht’ is dan ook een variant op ‘eeuwig leven’. In 
de laatste drie verzen van deze perikoop komt dit 
woord vijfmaal voor. Wie het is die deze passage 
uitspreekt, is niet duidelijk. Het kan Jezus zijn die 
nog steeds aan het woord is in zijn gesprek met 
Nikodemus, maar het kan ook de verteller zijn die 
het woord van Jezus heeft overgenomen. Het thema 
van de opheffing van de Mensenzoon aan het kruis 
komt in Johannes nog een paar keer terug, in 8,28 
en 12,32.34. Hierbij is sprake van een dubbele 
beweging. Jezus wordt omhoog geheven aan het 
kruis en tegelijkertijd wordt Hij opgeheven naar 
zijn hemelse Vader. Bij zijn dood keert Jezus terug 
naar waar Hij vandaan komt, naar zijn goddelijke 
oorsprong. De opheffing aan het kruis is een 
hemelse verheffing. Steeds is de reddende werking 
van deze tweevoudige beweging in het vizier. 
Johannes speelt vaak met dubbele ladingen,
vooral als het gaat om de betekenis van Jezus’ 
dood. Wat ogenschijnlijk een mislukking is, blijkt 
van levensbelang te zijn: ‘Wanneer Ik van de aarde 
omhoog geheven word, zal Ik allen naar Mij toe 
trekken’ (12,32). Mogelijk verwijst Johannes met 
de term ‘opgeheven worden’ ook naar Jesaja 52,13.
Ieder die gelooft dat Jezus de gezondene van God 
is, gaat niet verloren. Hij heeft eeuwig leven. Dat is 
niet zomaar een prettig gevoel of een superieure 
levensstaat. Het is een kwaliteit van leven die 
gevolgen heeft voor wat iemand doet. Zo iemand 
volgt het licht, hij zoekt het licht op omdat zijn 
daden gezien mogen worden. Die zijn immers 
waarachtig, omdat ze met God worden verricht.
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Overweging: De splinter en de balk
De fout die je zelf hebt, zie je eerst en vooral bij een 
ander. Het kan ook moeilijk anders.
Wel zie je de fout van de ander altijd uitvergroot. 
‘Mijn buur is veel arroganter, veel driftiger dan ik.’ 
Fouten van anderen worden boven zichzelf uitgetild 
de hoogte in. Gaven en kwaliteiten worden vaak 
tot dwergen gereduceerd. Waarom? Misschien 
denken we dat de gebreken van een ander de 
onze aanvaardbaarder maken. Of dat dezelfde 
fout bij een ander ons zuivert. Een onbewuste 
zelfrechtvaardiging die ons blijkbaar in de genen 
zit. ‘Ik? Misschien wel! Maar hij vast nog veel meer 
dan ik!’
‘Een splinter in mijn oog, een balk in de jouwe,’ 
wat maakt het uit? Ze beletten allebei het 
gezichtsvermogen. En ‘in het rijk der blinden ...’ zegt 
de spreuk. Zodoende.

Gebed
Heer, uw woorden zijn niet altijd gemakkelijk 
te begrijpen. U wilt ons doen inzien dat U een 
voorliefde hebt voor de kleine mens, de zondaar, 
de zieke, de arme, de eenzame. Voor de mens die in 
de ogen van de wereld geen vruchten draagt - geen 
prestatie levert, werkloos is, aan de zelfkant leeft. 
Wij allemaal zijn ergens wel arme mensen. Maar uw 
Blijde Boodschap zegt ons vandaag dat wij mogen 
mislukken, dat wij geen grote dingen hoeven te 
doen; bij U krijgen we kansen, telkens opnieuw, 
van U krijgen we ruimte en tijd. Leer ons onszelf te 
aanvaarden met al onze beperkingen en ons voeden 
aan uw liefde en kracht: dan komen de vruchten 
vanzelf, ook al blijven ze vaak onzichtbaar. Amen.

Dagtekst
Joh 4, 39: Uit die stad waren vele Samaritanen in 
Hem gaan geloven op grond van het woord van 
de vrouw die getuigd had: `Hij wist me alles te 
vertellen wat ik gedaan heb.'

Overweging: 
Eigenlijk zijn wij allen op de weg van het leven 
een beetje zoals de blinde over wie het evangelie 
spreekt. Zodra wij niet meer zien, zijn wij droevig 
zoals hij, wij schreeuwen, wij halen alles door 
elkaar. Daarom vraagt Jezus de blinde Bartimeus: 
‘Wat is er aan de hand met jou? Wat wil je dat ik 
doe?’ Zonder aarzelen antwoordde hij: ‘Rabboeni, 
zorg dat ik weer kan zien.’ Het evangelie voegt 
hieraan toe: ‘En meteen kon hij weer zien en hij 
volgde hem op zijn weg’ (Mc  10,46-52). Om de weg 
van het leven te gaan, is het dus belangrijk te zien. 
Jullie hebben deze vraag gesteld:’Wat is het geloof?’ 
Het geloof laat ons met dezelfde blik als God naar 
de levende wezens en de wereld kijken. Het geloof 
verdiept, verwijdt ons zicht en oriënteert ons op de 
weg.

Gebed
Hemelse Vader, ik dank U dat U zo genadig voor 
me bent geweest. Maak me tot een kanaal voor uw 
genade voor iedereen die ik vandaag ontmoet. Laat 
ik nederig mogen zijn zodat uw verzoening door mij 
heen kan stromen. Amen.

naaste als onszelf (Mt 22,37-38). Maar soms volgen  
we de weg van de minste weerstand en hopen we 
dat het voldoende is als we eenvoudigweg naar 
de kerk gaan en onze gebeden bidden. We hebben 
het allemaal nodig dat ons ‘hart’ van tijd tot tijd 
gecontroleerd wordt. Lijk ik op die Farizeeen die te 
veel de nadruk legden op de wet en op rituelen? Of 
vraag ik me dagelijks af: ‘Wat zou Jezus doen?’  en 
zoek ik wegen om iets te doen voor de mensen om 
me heen? Zit ik vast aan mijn eigen comfort? Of ben 
ik bereid in geloof en vertrouwen nieuwe stappen 
te zetten? Het is altijd een goed idee om regelmatig 
ons wandelen met de Heer te evalueren. Hoe kunt 
u dan vandaag een licht zijn in uw buurt, of voor 
uw gezin? Hoe kan uw getuigenis zo oplichten dat 
de harten van mensen erdoor worden geraakt? 
Als we Gods wetten willen gehoorzamen, is onze 
grootste verwachting gelegen in het ontvangen van 
zijn genade. We kunnen de wandeling niet maken 
zonder dat Jezus met ons meewandelt.

Gebed
Heer Jezus, U zegt ons binnen te gaan in de 
binnenkamer van ons hart, daar waar wij U 
kunnen ontmoeten want U bent de bron waaruit 
een barmhartigheid kan vloeien waar we niet uit 
onszelf toe in staat zijn. Maak ons hart op weg naar 
Pasen zacht en teder zoals het uwe, eerlijk begaan 
met mensen, niet om zelf gerespecteerd te worden 
maar uit echte liefde voor de mens zoals hij of zij 
is. Geef ons de volharding in het verborgene tijd 
genoeg door te brengen met uw en onze Vader: 
zo wordt de echte vreugde geboren, zo maakt de 
bekering in deze vastentijd van ons geen sombere 
maar blije christenen! 
Amen.

Dagtekst
Hosea 14,2: Kom met uw woorden als gave, bekeer 
u tot de Heer.

Overweging:
Deze raad gaf de profeet Hosea. Welke woorden 
moesten de Israelieten brengen? Woorden van 
berouw en een beroep op Gods barmhartigheid. 
De Israelieten hadden gerekend op buitenlandse 
bondgenoten om hen te redden, met rampzalilge 
gevolgen. Nu waren ze teruggekeerd tot de Heer en 
spraken hun vertrouwen uit in God alleen.
Welke ‘woorden’ zal ik meenemen? Met welke 
woorden zal ik reageren op de uitdagingen die 
ik vandaag tegenkom? Misschien is het een 
eenvoudige aanroep of een beeld, een bloemknop 
die op het punt staat open te gaan. Waar het ook 
vandaag komt, neem dit geschenk aan en neem 
het de rest van de dag met u mee. Het woord van 
vandaag kan heel treffend zijn maar zal zelden een 
‘nieuw’ idee zijn. We hoeven niet achter nieuwe 
ideeen aan te rennen. De heilige Geest is er vooral 
op uit dat we de waarheid die we al kennen ook in 
ons leven waarmaken.

Gebed
Heilige Geest, ik koester uw woord voor mij. Geef 
me alstublieft een woord dat me door deze dag 
heen draagt op de golven van uw liefde. Amen.

Dagtekst
Mt 7,1-2: Werp je niet op als rechter, opdat je niet 
onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat 
jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee 
jullie meten, zul je gemeten worden.

Dagtekst
2 Koningen 5,10: Elisa stuurde iemand naar buiten 
om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, 
dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer 
rein zijn.

Overweging:
Door Naaman zevenmaal te laten wassen in de 
Jordaan vroeg Elisa eigenlijk van Naaman om 
nederig en geduldig te zijn. Elisa wilde dat Naaman 
zich liet leiden door het geloof dat de God van 
Israel het voor het zeggen had. (zie 2 Kon 5,1-15). 
Zo vraagt God vaak ook iets van ons wat ons helpt 
in contact te komen met zijn helende kracht. We 
hebben allemaal wel te maken gehad met zondige 
patronen. Misschien hebben we voortdurend de 
neiging tot ongeduld of boosheid. Misschien zijn 
we voortdurend aan het klagen of roddelen. We 
hoeven niet ontmoedigd te raken. Jezus zegt dat we 
‘zeventig maal zeven’ moesten vergeven, dus Hij 
kent onze zwakheid en staat ons bij in onze strijd. 
Jezus wil genezing geven, bijvoorbeeld wanneer we 
biechten. Als een goede dokter weet Hij dat onze 
genezing kan vragen om geduld en volharding. Niet 
alle medicijnen werken tenslotte onmiddellijk.

Gebed
Vader, ik loof U om uw oneindige barmhartigheid! 
U vergeeft mij, hoe vaak ik ook val! Stort uw 
genezende kracht over me uit zodat ik kan groeien 
in uw liefde en genade. Amen.

Dagtekst
Daniel 3, 43: Red ons op uw wonderbare wijze en 
verheerlijk, Heer, uw naam.

Overweging:
Soms stelt het leven ons voor onoplosbare 
problemen. Er gebeuren dingen die we 
eenvoudigweg niet in de hand hebben en die 
kunnen onze wereld op zijn kop zetten. Deze dingen 
kunnen onze dagelijkse routine doorbreken en 
ons geloof op de proef stellen. En hoe reageren we 
dan? We kunnen het gevoel hebben dat het terecht 
is als we verbitterd raken of ons grommend aan 
de nieuwe situatie aanpassen. Maar is dit echt de 
manier waarop God wil dat zijn kinderen leven? 
Een betere reactie zou zijn dat we deze uitdagingen 
zien als een kans om ons perspectief door God te 
laten wijzigen. In de moeilijkste omstandigheden 
kan je met overtuiging bidden en hoopvol blijven.

Gebed
Jezus, ik heb uw hulp nodig om uit te stijgen boven 
mijn eigen geklaag over de wisselvalligheden van 
het leven. Ik wil mijn hart aan U geven, maar ik kan 
zo gehecht zijn aan mijn comfortabele manier van 
leven. Help me elke gelegenheid aan te grijpen om 
aan U vast te houden, zelfs als het leven me op de 
proef stelt. Amen.

Dagtekst
Matteus 22,37: U zult de Heer uw God liefhebben 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand.

Overweging:
Jezus gaf ons niet alleen maar een stel wetten. Hij 
liet ons zien wat de wet werkelijk inhoudt. Hij liet 
ons zien dat we de Heer moeten liefhebben met 
heel ons hart, onze ziel en ons verstand, en onze 
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Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Op de dienst van het woord volgt het andere 
fundamentele onderdeel van de Mis: de dienst 
van de eucharistie. Door de heilige tekenen 
stelt de Kerk hierin het Offer aanwezig van het 
nieuwe verbond. Dit verbond is door Jezus op het 
altaar van het kruis bezegeld (vlg. Sacrosanctum 
Concilium, 47).

Het altaar van het kruis
Het kruis was het eerste christelijke altaar. Als wij 
de Mis vieren, gaan onze gedachten uit naar het 
altaar van het kruis waar het eerste offer werd 
gedaan. De priester, die tijdens de Mis Christus 
vertegenwoordigt, doet wat de Heer zelf deed 
en aan zijn leerlingen gaf tijdens het Laatste 
Avondmaal. Hij nam het brood en de beker, sprak 
het dankgebed uit, gaf ze aan zijn leerlingen met 
de woorden: “Neemt en eet…/drinkt: dit is mijn 
lichaam…/dit is de beker met mijn bloed. Doet dit 
tot mijn gedachtenis.”

Eucharistische gaven
Trouw aan Jezus’ gebod, heeft de Kerk de dienst 
van de eucharistie opgedeeld in momenten die 
overeenkomen met de woorden en handelingen, 
door Hem gezegd en gedaan, aan de vooravond 
van zijn Passie. Zo worden bij de bereiding van 
de gaven het brood en de wijn naar het altaar 
gebracht; de elementen die Christus in zijn handen 
nam. In het eucharistisch gebed zeggen we dank 
aan God voor het werk van zijn verlossing.  De 
gaven worden het Lichaam en Bloed van Jezus 
Christus.
Daarna volgt het breken van het Brood en de 
Communie. Hierdoor beleven we de ervaring van 
de apostelen die de eucharistische gaven uit de 
handen van Christus zelf ontvingen (vlg. Romeins 
Missaal, 72).

Eerste gebaar
Het eerste gebaar van Jezus  -Hij nam het brood 
en de beker met wijn-  komt dus overeen met de 
bereiding van de gaven. Het is het eerste deel van 
de dienst van de eucharistie. Het is goed als de 
gelovigen het brood en de wijn aan de priester 
aanbieden, want die vormen de geestelijke gave 
van de Kerk die daar bijeen is voor de Eucharistie.
Hoewel de gelovigen het brood en de wijn die voor 
de liturgie bestemd zijn, niet meer zelf meebrengen 

zoals vroeger, behoudt de ritus om ze aan te bieden 
toch zijn geestelijke inhoud en uitdrukkingskracht 
(Romeins Missaal, 73).

Eigen offer
Het is veelzeggend dat de bisschop bij het wijden 
van een nieuwe priester tegen hem zegt, als hij 
hem het brood en de wijn geeft: “Ontvang de gaven 
van het heilig volk voor het eucharistisch offer.”  
Het volk van God dat de gaven aandraagt, het wijn 
en het brood, de grote offergave voor de Mis!
In de tekenen van brood en wijn overhandigt het 
gelovige volk de eigen offergave aan de priester, 
die dat neerlegt op het altaar of de tafel van de 
Heer. Dit vormt het centrum van de eucharistische 
liturgie (Romeins Missaal, 73).

Christus is het centrum
Het centrum van de Mis is het altaar en het altaar 
is Christus. Daarom moeten we altijd naar het 
altaar kijken. Door de vruchten van de aarde en 
van de menselijke arbeid offeren de gelovigen 
de bereidheid  om van zichzelf, trouw aan het 
goddelijke Woord, een offer te maken.  Een offer 
dat God de almachtige Vader aangenaam is, voor 
het welzijn van heel zijn heilige Kerk.
Zo worden het leven van de gelovigen, hun 
lofprijzing, lijden, hun gebed en werk, verenigd 
met dat van Christus en met zijn totale offerande. 
Zij krijgen op deze wijze een nieuwe waarde 
(Catechismus van de katholieke Kerk, 1368).

Symbolische offergaven
Onze offergave stelt weinig voor, maar Christus 
heeft dat weinige nodig. De Heer vraagt weinig 
van ons, maar Hij geeft ons heel veel. Hij vraagt 
ons om goede wil in het dagelijks leven.  Hij vraagt 
om een open hart, om de wil betere mensen te 
zijn. Zo kunnen we Hem ontvangen die zichzelf 
aan ons offert in de Eucharistie. Hij vraagt om 
deze symbolische offergaven die vervolgens zijn 
Lichaam en Bloed worden.

De offergave wordt begeleid door de wierook die, 
verteerd door het vuur, een geurige rook afgeeft 
die naar boven opstijgt. Het bewieroken van de 
offergaven -zoals dat op feestdagen gebeurt-,het 
bewieroken van het kruis, het altaar, de priester en 
het priesterlijke volk, is een zichtbare uitdrukking 
van de band die al die dingen verenigt in het offer 

geloofsverdieping
God vraagt weinig maar geeft veel

Tijdens de algemene audiëntie van 28 februari sprak paus Franciscus verder over de H. Mis.   “De Heer 
vraagt weinig van ons, maar Hij geeft ons heel veel,” aldus de paus.

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,=

JAC DE ROOY
Woorden uit mijn hart

Dit boek is ontstaan uit de praktijk 
waarbij de auteur overwegingen 
schrijft over ervaringen die hij 
dagelijks heeft. Op verschillende 
manieren over allerlei onderwerpen 
toetsend aan het evangelie. Altijd 
wordt de Bijbel gebruikt als handboek 
en Christus als inspiratie.
Tielt: Lannoo, 1973; Prijs: SRD 5,=

van Christus. Het altaar dat Christus is, verwijst 
altijd naar het eerste altaar van het Kruis. Naar dit 
Christusaltaar  brengen wij onze weinige gaven. 
Het brood en de wijn veranderen vervolgens in 
heel veel: Jezus zelf die zich aan ons geeft.

Het offer van ons leven
Door het gebed over de gaven vraagt de priester  
aan God om deze gaven die de Kerk Hem aanbiedt 
te aanvaarden. Hij smeekt ook de vrucht af van de 
wonderbaarlijke uitwisseling tussen onze armoede 
en zijn rijkdom.
In het brood en de wijn bieden wij Hem het offer 
van ons leven aan. Wij bidden dat dit offer door 
de Heilige Geest veranderd mag worden in de 
offergave van Christus. Dat dit met Hem een 
geestelijke offergave mag worden die de Vader 
aangenaam is. Terwijl daarmee de bereiding van 
de gaven wordt afgesloten, bereiden we ons voor 
op het eucharistisch gebed.
De spiritualiteit van de zelfgave die dat moment 
van de Mis ons leert, kan onze dagen en het lijden 
dat wij tegenkomen, verlichten.  Het kan onze 
relaties met anderen, de dingen die we doen, 
verbeteren. Het mag ons helpen -in het licht van 
het Evangelie-  de aardse wereld op te bouwen.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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hebben. Zijn wij trouw aan Hem en aan de naaste?

Uit: Kruimkens van ´Heeren Tafel

Laat Mij het woord 
voeren

Het leven van een christen gaat niet over rozen. 
Volgens Jezus staat je heel wat te wachten. God 
gaat niet alle dagelijkse problemen oplossen. 
Een volgeling en leerling van Jezus Christus zal 
de weg gaan die Hij wijst. Daarin vraagt Hij je 
om een getuige te zijn.  Een getuige vertelt altijd 
wat hij gezien heeft. Als het goed is, zie je veel 
van Jezus in je leven. Wanneer je leeft met de 
opgestane Heer kun je zo vol van hem raken, dat 
je mond overstroomt van enthousiasme. Er zullen 
ook moeilijke situaties komen. Op plaatsen waar 
mensen je erop aanspreken dat je een christen 
bent. Dan wil je misschien je mond houden, omdat 
je niet durft  of denkt niet te kunnen spreken. 
Jezus moedigt je aan: je hoeft zelf niet te spreken, 
laat Mij het woord voeren. Laat je leiden door de 
Heilige Geest.

Uit: Filippus Dagboek

De zonde van de 
wereld
Elk aspect van de kruisiging was ook bedoeld om 
het slachtoffer te schande te maken. De dood aan 
het kruis werd over het algemeen gereserveerd 
voor slaven, moordenaars en dat soort schurken. 
De veroordeelde werd gedwongen om door de 
straten van de stad te sjokken, met de dwarsbalk 
van het kruis op zijn schouders en een bord om 
zijn nek waar zijn misdaad op omschreven stond. 
Op de plaats van executie werden zijn kleren 
uitgetrokken en werd hij bespot. Jezus werd niet 
alleen te schande gemaakt voor het oog van de 
mensen, maar ook voor het oog van de hemel. 
Omdat Hij de zonde van de moordenaar en de 
echtbreker droeg, voelde Hij ook de schaamte van 
de moordenaar en de echtbreker. Hoewel Hij nooit 
loog, droeg Hij de schande van een leugenaar. 
Hoewel Hij nooit iemand bedrogen had, voelde 
Hij het onbehagen van een bedrieger. Omdat Hij 
de zonde van de wereld droeg, droeg Hij ook haar 
totale schande.

Uit: Leven in zijn handen

Wees geduldig

Wees als een openboek, niets verbergend, met 
iedere bladzijde voor iedereen te lezen. Wanneer 
je niets te verbergen hebt, weet je wat het is 
om volkomen vrij en onbelemmerd te zijn. Deel 
wat in je hart is en wees niet bang om voor gek 
uitgemaakt te worden. Blijf je heel bewust van 
mij en mijn goddelijke aanwezigheid en wees zo 
eenvoudig als een kind. Eenvoud is het kenmerk 
van dit spirituele leven, er is niets ingewikkelds 
aan. Wanneer je het gevoel hebt dat het 
ingewikkeld is, dan heb je dat zelf veroorzaakt; 
dus verander je houding en zie wat er gebeurt. 
Verdoe geen tijd meer het geluk achterna te 
rennen. Alles wat je nodig hebt, ligt diep in jezelf 
te wachten om zich te ontplooien en naar buiten 
te komen. Alles wat je hebt te doen is stil zijn en 
de tijd nemen om te zoeken wat er vanbinnen is 
en je zult het zeker vinden. Het antwoord is daar. 
Wees heel geduldig, wacht op mij en alles zal je 
getoond worden op het juiste moment.

Uit: Open innerlijke deuren

Zijn wij trouw aan 
Hem

De Heer  is recht in al zijn doen en laten, en 
barmhartig. Hij wil dat de zijnen Hem daarin 
navolgen. Doet zijn volk dat niet, dan handhaaft 
Hij zijn recht en straft alle onrecht. Jeremia 
spreekt koning Sedikia en het volk aan op hun 
woordbreuk. Even leek het erop dat allen zich 
weer gehoorzaam in vertrouwen zouden voegen 
naar Gods geboden. Oprecht was het niet, zo bleek 
het. Dan klinkt Gods oordeel. De Heer zelf zal een 
vrijlating uitroepen voor allen die gebonden zijn 
en benauwd. Over de ontrouwen, de huichelaars, 
de verbrekers van het verbond kinkt een zwaar 
oordeel. Gods aangezicht en onder aanroeping 
van zijn gering om een woord terug te nemen 
dat is gegeven aan verdrukten, aan hen die niets 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Heiligverklaring
Benaming voor de inschrijving van een Heilige in de 
canon van de heiligen. Aan de plechtige verklaring 
van de paus, de canonisatie, die inhoudt dat de 
heilige in het openbaar vereerd mag worden, gaat 
een langdurig en uitvoerig onderzoek vooraf.

Heilsgeschiedenis
De geschiedenis van de verlossing van de mensheid 
vanaf de roeping van Abraham, ter vervulling van 
Gods heils-of verlossingsplan met de mensheid zoals 
dat in de bijbel wordt vastgelegd.

Heilszekerheid
De vaste overtuiging dat men persoonlijk deel 
heeft dan wel zal krijgen aan het heil dat God 
wil schenken. Bepaalde groeperingen onder 
reformatorische christenen leggen veel nadruk op 
het innerlijk ervaren van deze zekerheid.

Hel
1 De plaats of toestand in het hiernamaals waar 
de verdoemden voor eeuwig gestraft worden. 2 De 
afdeling van een kerkelijke bibliotheek waarin de 
door de Heilige Stoel verboden boeken opgeslagen 
worden, kreeg in het spraakgebruik de naam hel.

Hemel
1 De benaming voor de woonplaats van God en zijn 
engelen en heiligen. 2 De benaming voor een goed 
en gelukkig bestaan bij God.

Hemelvaart
Het ten hemel stijgen 
van de Heer. Het feest 
dat op de veertigste 
dag na Pasen, 
tien dagen voor 
Pinksteren gevierd 
wordt, en waarin de 
hemelvaart van Christus wordt herdacht.

Hermeneutiek
De leer van de regels en hulpmiddelen die bij 
het uitleggen van teksten gebruikt dienden te 
worden. Met betrekking tot de bijbel: de wijze 
waarop de vertaling en de uitleg van de bijbel 
vanuit de grondtekst dienden plaats te vinden en 
de wijze waarop de overdracht van de boodschap 
diende te geschieden. Thans gelden voor de 
wetenschappelijke analyse van de bijbel geen 
andere vooronderstellingen dan bij welk ander boek 
of teken uit het verleden ook.

Hervormingsdag
Herdenking van de dag (31 oktober 1517), waarop 
Maarten Luther (1483 – 1546) zijn 95 stellingen 
officieel kenbaar maakte in Wittenberg. De 
gebeurtenis op deze dag wordt gezien als het begin 
van de protestantse Reformatie.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED

Luister Naar De Inspiratie v/d dag  
ma. - vr. : 07.30u op
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Nieuw boek voor jongeren

 ‘God is jong’ is de titel van een nieuw 
interviewboek van paus Franciscus. Het boek is 
gewijd aan de nieuwe generatie jongeren en geldt 
als voorbereiding op de jongerensynode, die in 
oktober in het Vaticaan zal plaatsvinden.
Paus Franciscus spreekt in het boek, dat 
geschreven is door journalist en schrijver Thomas 
Leoncini, zowel de “jongeren binnen als buiten de 
Kerk” toe.

Innig dialoog
Het boek geeft volgens de Italiaanse uitgever 
Edizioni Piemme gesprekken weer tussen de paus 
en Leoncini, waarbij Franciscus actuele thema’s 
analyseert, in een moedig en innig dialoog.
‘God is jong’ verschijnt op 20 maart in 
verschillende talen, waaronder Duits, Engels, 
Spaans, Frans, Portugees en Pools. De titel op de 
voorkant van het boek is geschreven door paus 
Franciscus in de zes voornaamste talen.

Wereldjongerendagen
Het boek wordt enkele dagen voor Palmzondag 
gelanceerd, de dag waarop ieder jaar de diocesane 
Wereldjongerendag wordt gehouden. Deze vindt 
zowel in het Vaticaan als in alle bisdommen ter 
wereld plaats.

Het boek komt twee jaar na de publicatie van 
'De naam van God is genade'. De paus sprak 
daarin met vaticanist Andrea Tornielli over de 
barmhartigheid.

Heiligheid is niet 
afhankelijk van 
leeftijd

Voor kardinaal Angelo Amato, de prefect van de 
Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, 
is het duidelijk dat leeftijd niet van belang is om 
zalig- of heilig verklaard te kunnen worden. In 
zijn nieuwe boek staan jonge zaligen en heiligen 
centraal. Meest bekend zijn de heilige Agnes, 
die in de vierde eeuw op 12-jarige leeftijd de  
marteldood stierf, en de twee heilig verklaarde 
herderskinderen van Fatima (9 en 10 jaar).

Heiligheid is niet aan een bepaalde levensfase 
gebonden. Heilig- of zaligverklaring op 

wereldkerk

GEBED 

Dierbare Heer,  ik ben zo 
dankbaar dat ik, hoewel ik  de 

omstandigheden 
niet kan beïnvloeden, wel kan 

kiezen hoe ik erop 
reageer.  Daarom kies 

ik ervoor 
om ondanks alles  blij 

te zijn. 
Omdat U mij  niet 

bent vergeten. 
Amen.

DOORDENKERTJE

”Ieder mens is elke dag minstens 5 
minuten lang een dwaas. Wijsheid 
bestaat eruit die grens niet te 
overschrijden.”

Paus ontmoet 
slachtoffers religieuze 
vervolging

Paus Franciscus heeft zaterdag in het Vaticaan 
slachtoffers van religieuze vervolging ontmoet. Zo 
sprak hij de echtgenoot en dochter van Asia Bibi en 
Rebecca Bitrus.
Asia Bibi is een Pakistaanse christelijke vrouw 
die al negen jaar in de gevangenis zit vanwege 
vermeende godslastering. Rebecca Bitrus is een 
jonge Nigeriaanse vrouw die twee jaar lang werd 
vastgehouden door terreurorganisatie Boko 
Haram.

Rood Colosseum
De bijeenkomst vond plaats op de dag dat het 
Romeinse Colosseum in het rood verscheen. Een 
actie die Kerk in Nood organiseerde om aandacht 
te geven aan alle christenen die wereldwijd 
vervolgd worden.

Prachtige voorbeelden
Na de ontmoeting zei de president van Kerk 
in Nood Italië, Alessandro Mondeduro, dat de 
paus diep geraakt was door de bijeenkomst. Hij 
noemde Asia Bibi en Rebecca Bitrus “vrouwelijke 
martelaren: prachtige voorbeelden voor een 
beschaving die zo bang is voor pijn.” 

(Vatican.va/AN)

Paus Franciscus werkt aan een encycliek over 
katholieke spiritualiteit in de moderne wereld. Dat 
meldt het katholieke persbureau CNA op basis van 
wijdverbreide geruchten in het Vaticaan.
Het document, waarschijnlijk in de vorm van een 
encycliek, zou op korte termijn verschijnen. 

Geestelijke wereldsheid
De encycliek zou vooral ingaan op het thema 
geestelijke wereldsheid, dat volgens de paus een 
van de grote problemen van de Kerk zou zijn. Hij 
heeft dat thema al vaker genoemd, onder meer 
in zijn exhortatie Evangelii Gaudium uit 2013. 
Daarin waarschuwt hij dat wereldsheid kan leiden 
tot gnosticisme, een in subjectivisme opgesloten 
geloof, waar alleen maar ervaringen,  redeneringen 
en kennis van belang zijn. Men denkt dat deze 
kunnen troosten en verlichten, maar de persoon 
blijft uiteindelijk opgesloten in de beperktheid van 
zijn eigen rede en zijn gevoelens.

Vertrouwen op eigen kracht
Een tweede gevaar noemt hij het “prometheïsch 
neopelagianisme van hen die uiteindelijk alleen 
maar vertrouwen op eigen kracht en zich verheven 
voelen boven de anderen, omdat zij zich aan 
bepaalde normen houden of omdat zij onwrikbaar 

trouw zijn aan een zekere katholieke stijl die eigen 
is aan het verleden.”

Narcistisch en autoritair
Hij voegt daaraan toe: “Het is een vermeende 
leerstellige of disciplinaire zekerheid die ruimte 
biedt aan een narcistisch en autoritair elitisme, 
waar men in plaats van te evangeliseren de 
anderen analyseert en classificeert. In plaats van 
de toegang tot de genade te vergemakkelijken 
steekt men meer energie in het controleren.”

Bron KN/ bewerkt lsk

Nieuwe Encycliek Paus 

jonge leeftijd is al evenmin verbonden met 
martelaarschap, verduidelijkt de kardinaal. 
Het heroïsche getuigenis van geloof, hoop en 
naastenliefde van de herderskinderen Francisco 
en Jacinta Marto maakt dit duidelijk. Leeftijd staat 
volmaaktheid of heiligheid niet in de weg. Dat 
is goed nieuws. Heiligheid ligt in het bereik van 
iedereen.

(Bron KN/bewerkt lsk)
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Kostbare middeleeuwse bedevaartpenning Vaticaan vervolgt 
witwassen van geld

Op 14 maart start een proces tegen twee 
voormalige verantwoordelijken van de ‘Bank van 
het Vaticaan’.

Voor een civiele rechtbank van Vaticaanstad 
start eind volgende week een proces tegen de 
78-jarige Angelo Caloia, voormalig directeur van 
het Instituut voor Religieuze Werken (IOR). De 
econoom leidde het IOR, beter bekend als de ‘bank 
van het Vaticaan’, van 1999 tot 2009. Caloia wordt 
ervan verdacht dat hij tussen 2001 en 2008 met 
de verkoop van 29 Vaticaanse eigendommen aan 
particulieren 50 miljoen euro heeft verduisterd en 
witgewassen. Ook Gabriele Liuzzo (94), tijdens die 
periode juridisch adviseur, wordt vervolgd. In 2014 
werd een onderzoek gestart. Beiden ontkennen 
elke betrokkenheid.

Het Vaticaan kreeg eerder lof van Moneyval voor 
zijn nieuwe strenge regels tegen het witwassen 
van geld en de bestrijding van steun aan de terreur. 
Maar tegelijk werd Vaticaanstad ook verweten dat 

wereldkerk

Op 3 maart 2018 heeft het Vaticaan het besluit van 
paus Franciscus meegedeeld, dat in de hele Kerk 
van de Romeinse ritus de viering van Maria onder 
de titel "Moeder van de Kerk" wordt ingevoerd als 
een jaarlijkse verplichte gedachtenis op de dag na 
Pinksteren.

Het decreet
De beslissing is gepubliceerd in een decreet, 
ondertekend door de prefect van de Congregatie 
voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van 
de Sacramenten, kardinaal R. Sarah, en door de 
secretaris, aartsbisschop A. Roche. Dit gebeurde 
op 11 februari 2018, bij gelegenheid van de 160e 
verjaardag van de eerste verschijning van Onze 
Lieve Vrouw te Lourdes. Het decreet is vergezeld 
zowel van een toelichting door de kardinaal 
prefect, als van een bijlage met de Latijnse 
teksten voor de formulieren voor de Mis, het 
getijdengebed en het Romeins Martyrologium. De 
bisschoppenconferenties dienen de vertaling ervan 
goed te keuren te publiceren na het verkrijgen van 
de Romeinse "confirmatie".

Maria, veelvoudig Moeder
Het decreet wijst erop, dat bij de overweging van 
de mysteries van Christus en van het wezen van 
de Kerk de Maagd Maria niet buiten beschouwing 
kan blijven, omdat zij zowel de moeder is van 
Christus als van de Kerk. Augustinus zei al dat 
Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, 
omdat zij door haar liefde heeft meegewerkt aan de 
geboorte van de gelovigen in de Kerk. Paus Leo de 
Grote verkondigde dat de geboorte van het Hoofd 
ook de geboorte van het Lichaam is en hij duidde 
Maria tevens aan als moeder van Christus, de Zoon 
van God, én als moeder van de ledematen van het 
mystieke lichaam, nl. de Kerk.

Het kruis
"Deze overwegingen ontspringen aan het 
goddelijk moederschap van Maria en aan haar 
band met het werk van de Verlosser, dat zijn 
hoogtepunt vindt op het uur van het kruis. 
Staande naast het kruis ontving moeder Maria 

het liefdestestament van haar Zoon, waardoor 
zij alle mensen, vertegenwoordigd in de persoon 
van de geliefde leerling, aannam als kinderen 
die herboren moesten worden tot het goddelijke 
leven. Zo werd zij de liefdevolle moeder van de 
Kerk, die door Christus werd verwekt op het 
kruis, toen Hij de Geest gaf. Van zijn kant koos 
Christus in zijn geliefde leerling alle leerlingen uit 
als vertegenwoordigers van zijn liefde tegenover 
zijn Moeder, door haar aan hen toe te vertrouwen, 
zodat zij haar zouden eren met de genegenheid van 
kinderen."

Uitroeping
De zalige paus Paulus VI riep op 21 november 1964 
aan het eind van de derde zittingsperiode van het 
Tweede Vaticaans Concilie de heilige Maagd Maria 
uit tot "Moeder van de Kerk". Bij gelegenheid van 

het heilig Jaar van de verzoening (1974) werd ter 
ere van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, 
een votiefmis opgesteld. In zijn commentaar wijst 
kardinaal Sarah erop, dat in de loop van de jaren de 
invoeging van de viering van "Maria, Moeder van 
de Kerk" in de eigen kalender van sommige landen 
op de maandag na Pinksteren werd goedgekeurd 
en ingevoerd (bijv. in Polen en Argentinië). Deze 
viering werd voor andere dagen goedgekeurd 
met betrekking tot bijzondere plaatsen, zoals de 
Basiliek van Sint-Pieter, waar de afkondiging van 
deze titel door Paulus VI plaats had gevonden. 
Ook sommigen ordes en congregaties verkregen 
de goedkeuring voor de eigen teksten van deze 
viering. Nu wordt deze viering in heel de Latijnse 
kerk ingevoerd.

Bron RK documenten/bewerkt lsk

Invoering gedachtenis 'Maria, Moeder van de Kerk' 

het niet doortastend is opgetreden tegen daders 
van financiële misdrijven. Zowel Angelo Caloia als 
Gabriele Liuzzo werden in februari 2017 al eens 
door een Italiaanse rechtbank veroordeeld wegens 
wanbeheer.

Bron: Kerknet.be

Bij opgravingen vlakbij de Sint-Hermeskerk en de 
Kleine Markt in Ronse, Belgie,  hebben archeologen 
tussen de stenen van het wegdek een metalen 
hangertje gevonden met op de ene zijde de 
beeltenis van Sint-Cornelius en op de andere die 
van Sint-Hermes. Het voorwerp lijkt platgedrukt, 
zegt archeoloog Ruben Pede. Misschien gaat het 
wel om een reliekhoudertje. De relieken van beide 
heiligen worden bewaard in de Sint-Hermeskerk en 
werden er door pelgrims sinds de middeleeuwen 
bezocht en vereerd. Waarschijnlijk is een van 
hen zijn bedevaartsouvenir tussen de stenen 
kwijtgeraakt.

Volgens stadsarchivaris Eric Devos is het de 
eerste keer dat een originele laatmiddeleeuwse 
bedevaartpenning in verband met de cultus van 
Sint-Hermes ontdekt werd: We wisten uit het 
kapittelarchief dat dergelijke aandenkens door 
het kapittel besteld werden. Maar er werd tot nu 
nog geen enkel origineel exemplaar uit die periode 
teruggevonden.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk
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vr 09 12.00u: 24-uur Bidden voor de Heer t/m za. 10 
mrt om 12.00u
za 10 19.00u: Eucharistieviering
zo 11 10.00u: Hoogmis 4de zondag 40-dagen tijd
 19.00u: Concert Kathedrale Jongerenkoor “Down 
to the river”
za. 17 11.00u: Sacrament van de Biecht 
 19.00u: Eucharistieviering
zo. 18 10.00u: Hoogmis 5de zondag 40-dagen tijd
Mededelingen
• 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 10 17.30u: H. Mis
wo 14 17.30u: Kruisweg
za 17 17.30u: H. Mis
Mededeling
In plaats van Marialof zal er op 14 en 21 maart Kruisweg 
zijn.

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
ma 12 18.00u: H. Mis 
wo 14 18.00u: H. Mis
do 15 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur) 
met biechtgelegenheid  
vr 16 18.00u: H. Mis
za 17 18.00u: H. Mis vooravond vijfde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 18 08.00u: H. Mis vijfde zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst met eerste communie volwassenen 
en tieners
Mededelingen op Noord
• De Bisschoppelijke Vastenactie wordt bijzonder 
aanbevolen. Enveloppen liggen klaar achter in de kerk. U 
kunt ze gevuld terugbrengen en in de doos deponeren. 
Grotere stortingen zijn ook mogelijk. Zie daartoe de 
rekeningnummers op de enveloppen!
• Gedurende de veertigdagentijd zijn er elke weekeinde 
kindernevendiensten.
• Gelegenheid tot stille aanbidding: ‘Een kwartiertje voor 
God’, elke donderdag van vier tot zes
• Biechtviering voor Pasen: woensdag 21 maart om 18.00u  
• Woensdag 14 maart: instructie voor de cantors om 19.00 
uur in lokaal 5
• Zondag 18 maart: om 8.00 uur eerste communie tieners 
en volwassenen
• Op zondag 4 maart hebben het doopsel ontvangen: 
Aiden, Sage, Jemuёl, Jurwencio, Isabella, Kyarah, 
Catherine en Benjamin. Onze hartelijke gelukwensen 
aan de doopkinderen, hun ouders, peters en meters en 
familieleden!

zo 11 08.00u: H. Mis vierde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 18 08.00u: Woord - Comm. Dienst vijfde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst

zo 11 09.00u: Woord - Comm. dienst vierde zondag in 
de veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 18 09.00u: H. Mis vijfde zondag in de veertigdagentijd 

met kindernevendienst

zo 11 10.00u: Woco
 11.45u: Engelse mis
zo 18 10.00u: H. Mis
 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 10 19.00u: H. Mis
zo 11 08.00u: H. Mis 4e zondag vd Vastentijd
 09.30u: Kinderdoopviering
za 17 19.00u: H. Mis
zo 18 08.00u: H. Mis 5e zondag vd 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 11 08.00u: Eucharistieviering
ma 12 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 13 18.00u: Biddende moeders
 18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 14 18.30u: Begi Kerki

zo 11 08.00u: Eucharistieviering | 18.30u: Rozenkrans 
 19.00u: Eucharistieviering
wo 14 18.30u: Rozenkrans | 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 11 08.00u: H. Mis
 10.00u: Doopdienst
ma 12 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
 18.00u: PK Volwassenencatechese
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
wo 14 17.00u: PK Vormsel
do 15 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
vr 16 18.00u: Kruiswegoefening

zo 11 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
wo 14 08.00u: Schooldienst
vr 16 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. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese / 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering / 19.30u - 
Eucharistieviering

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.

ma 12 16.30-18.30u: Catechese (leidsters) EHC en 
H.Vormsel
di 13 18.00u: Diaconiegroep
do 15 10.00-16.00u: Spreekuur ptr Jan volgens afspraak
 16.30-18.00u: Catechese H. Vormsel (pater)
 19.15u: Vergadering liturgiegroep (lectoren, 
dienstassistentie)
vr 16 10.00u: Soos
za 17 19.00u: Eucharistieviering ptr Fransiskus 5e 
zondag vd vastentijd

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 10 19.00u: Eucharistieviering
di 13 18.30u: Gebedsdienst
wo 14 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
do 15 18.30u: Eucharistieviering
vr 16 16.30u: PK-EHC (leidster)
zo 18 08.00u: 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 10 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
zo 11 08.00u: H. Mis

zo 11 08.00u: H. Mis
di 13 19.00u: Rozenkransgebed
wo 14 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 10 15.30u: Uitvaartdienst Alexander Bunwaree 
 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis
zo 11 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: Woco 4e zondag in de Veertigdagentijd
ma 12 18.45u: Rozenkransgebed
 19.00u: Rouwdienst Alexander Bunwaree 
di 13 16.00u: Seniorensoos
 16.30u: Parochiecatechese
 17.00u: Parochieraad
wo 14 19.00u: H. Mis
vr 16 07.00u: H. Mis
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Kruisweg oefening
Mededeling:
• Dag van vasten: iedere woensdag en vrijdag in de 
veertigdagentijd. Geen vlees gebruiken en ook geen 
gerechten met vlees bereid.
• Op donderdag 8 maart is pater Rudi Wong Loi Sing met 
Gods genade 82 jaar geworden. De parochianen feliciteren 
hem met zijn jaardag.
• Op dinsdag 20 maart om 16.30 uur kinderdienst met 
optreden van de jongeren in de St. Jozefkerk. Een ieder is 
van harte welkom.

zo 11 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco. 4e zondag in de Veertigdagentijd
di 13 17.00u: Parochieraad (zie St. Jozef)
vr 16 17.00u: Kruiswegoefening

zo 11 18.00u: H. Mis
 20.00u: Huwelijksgesprek
ma 12 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
di 13 17.00u: Parochieraad (zie St. Jozef)
wo 14 16.30u:. Parochiecatechese Jaar II
do 15 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
 17.00u: Volwassenencatechese
vr 16 17.00u: Kruiswegoefening

zo 11 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: Ademar Fereira de Maia
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com

Secretariaat: di & don 15.00u - 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. 8185517t

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. 8889014REGINA 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

Begikerki AVD

Door Graziella Pepe

Aan al onze vrienden en toekomstige vrienden:
De Begikerki Fatima Parochie gaat op de laatste 
dag van de Avond Vierdaagse ook meelopen in dit 
evenement. Eenieder is van harte welkom om te 
participeren, dus ook onze broeders en zusters 
van andere parochies en uiteraard ook alle andere 
belangstellenden. Het wordt reuze gezellig, dus 
schrijf je zo snel mogelijk in.

Moeder Maria staat centraal in onze wandelmars 
groep.  Zij heeft niet alleen aan de drie kindertjes 
van Fatima, maar aan ons allen de opdracht 
gegeven om de rozenkrans geregeld te bidden. 
Vandaar dat op onze truitjes een paar biddende 
handen met de rozenkrans eromheen, is afgebeeld. 

De truitjes zijn nu reeds te koop. Al loopt u 
niet mee, u kunt wel een trui kopen, om ons te 
ondersteunen en te komen poweren in uw trui op 
deze laatste AVD-avond, 7 april. 

De prijs voor een trui hebben we zo laag mogelijk 
gehouden, nl. SRD 55,-.  Heeft u belangstelling om 
mee te lopen of gewoon ons te ondersteunen door 
het aanschaffen van een trui?
Maak snel contact met zr. Graciēlle Pepe op het 
nummer 8743330.
Wees sportief----en join us!!!
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