
OMHOOG zondag 18 maart 2018 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Een kerk met een Amazonegezicht
Boodschap van de Bisschop van Paramaribo voor de Veertigdagentijd 2018

In de veertigdagentijd horen wij de oproep van 
Johannes de Doper: “Bekeert u en gelooft in de 
Blijde Boodschap” (Mc. 1,15). Het Griekse woord 
dat vertaald is met bekeren is ‘metanoia’. De 
betekenis hiervan is: veranderen van denken. 
Metanoia is een verandering van binnenuit meestal 
omdat we nieuwe informatie krijgen (denk bijv. aan 
de bekering van Paulus op weg naar Damascus). 
Het veranderen van ons denken moet samen gaan 
met het veranderen van ons gedrag en mentaliteit. 
Metanoia is geen schakelaar die wij aan of uit 
kunnen zetten. Het is een langzaam en ingrijpend 
proces dat onze cultuur wil omvormen om meer te 
beantwoorden aan de idealen van barmhartigheid 
en rechtvaardigheid die kenmerkend zijn voor de 
blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus. 
In dit verband noemde Paus Johannes Paulus II de 
huidige cultuur, een ‘cultuur van de dood,’ terwijl 
Paus Franciscus dezelfde cultuur typeerde als 
een ‘wegwerpcultuur.’ Beide benamingen door de 
Pausen geven heel kernachtig weer in wat voor 
cultuur we leven. Wanneer we tot besef komen 
in wat voor een vernietigende web wij gevangen 
zitten, dan kan dit leiden tot een verpletterend 
gevoel van onmacht. Het lijden, de dood en de 
opstandig van onze Heer Jezus levert ons echter 
het bewijs dat de machten van de dood niet het 
laatste woord hebben.

Door in deze veertigdagentijd ons meer toe te 
leggen op vasten, gebed en zorg voor de armen, 
scheppen wij in onszelf de mogelijk dat deze 
metanoia in ons kan plaatsvinden. Het is een totale 
omkering van een cultuur van de dood in een 
cultuur van leven en een wegwerpcultuur in een 
cultuur van barmhartigheid.

In onze dagen is op wonderlijke wijze het besef 
doorgedrongen dat de mensheid barmhartig moet 
zijn voor de heel de schepping. Dat besef is nog 
fragiel in vergelijking tot de macht van de rijken 
die met hun zucht naar steeds meer weelde en 
welvaart een cultuur van de dood bevorderen. In 
hun denken is de natuur slechts een ding dat wij 
naar willekeur mogen gebruiken en vernietigen. 
De kerk spreekt in dit verband heel duidelijk van 
de schepping en niet over de natuur. Sommigen 
denken dat de natuur een levenloos ding is om 
naar believen te manipuleren. Maar de planten 
en de dieren, het water en de lucht, ze zijn geen 
levenloze dingen maar unieke creaties van God die 
op zich waardvol zijn. De Geest van God is in alles 
wat leeft, groeit en ademhaalt. De mens is slechts 
een steward, een beheerder van dit alles en niet 
de alwetende heerser. Paus Franciscus betreurt 
het feit dat ieder diersoort dat sterft een specie 
minder op aarde is die de Heer kan loven. Hij roept 
tot een ecologische bekering. Een bekering waarbij 
we beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor de 
integriteit van de schepping.

Paus Franciscus heeft ons als bisschoppen van 
het Amazonewoud de opdracht gegeven heel de 
kerk om te vormen tot een kerk met ‘het gezicht 
en de geest van de Amazone.’ Degenen die ons 
daarbij kunnen helpen zijn de inheemse volkeren. 
Zij hebben immers duizenden jaren in harmonie 
met het oerwoud geleefd zonder een vernietigende 
voetafdruk daarin achter te laten. In een ware 
ontmoeting met hen kunnen wij leren respect te 
hebben voor alle schepselen en niet meer aan de 
aarde te onttrekken dan we strikt nodig hebben. 
We kunnen opnieuw de vreugde van de soberheid 
ontdekken en genieten van het weinige dat we 
hebben. We kunnen daaruit leren dat het zijn 
belangrijker is dan het hebben.

Een kerk met een Amazonegezicht is ook een kerk 
die zich inzet voor de verdediging arme rechteloze 
boeren, inheemse en in stamverband levende 
volken. Zo een kerk zal zich verzetten tegen 
wetten die een bedreiging vormen voor de rechten 
van deze volken. Zo een kerk zal zeer kritisch 
zijn met betrekking tot mega-infrastructurele 
projecten en economische uitbuiting, zoals 
hydro-elektriciteit, vaarwateren, gas-, olie- en 
houtwinning, ontbossing t.b.v. ondernemingen 
in agrarische monocultuur en veeteelt. Een 
kerk met een Amazonegezicht zal vechten tegen 
maatschappelijke gevolgen van illegale activiteiten 
zoals mensenhandel en drugshandel en tegen 
wetgeving, programma’s en activiteiten t.b.v. 
natuurbescherming die geen rekening houden met 
de rechten en tradities van inheemse volken.

De wereld moet afkomen van de zienswijze 
waarmee de Amazone beschouwd wordt als 
een onuitputtelijke bron van grondstoffen en 
hulpmiddelen voor andere landen, zonder enige 
attentie voor diens bewoners. Wat nodig is, is 
“een andere kijk, een ander denken, een andere 

politiek, een andere opvoedkundig programma, 
een andere levensstijl en een andere spiritualiteit 
... die weerstand bieden aan de opmars van het 
technocratisch paradigma” (Laudato si, 111).

Erkenning van de inheemse volken – hun 
rechten, leefwijzen, tradities, taal en cultuur – en 
authentieke dialoog met hen is de beste manier om 
te werken aan onze metanoia.
Dit vraagt van ons dat wij ons radicaal losmaken 
van de heersende cultuur waarin wij ons superieur 
aan hen voelen en hun cultuur beschouwen als 
inferieur en onontwikkeld.

De bekering naar een kerk met een 
Amazonegezicht wil ons bewust maken van heel 
de complexiteit van het Amazone regenwoud, de 
biodiversiteit aan flora en fauna. De bewoners die 
in een gezonde relatie van symbiose deel zijn van 
het regenwoud en daarmee de zeer delicate balans 
van leven in stand houden, kunnen wij beschouwen 
als tastbaar symbool voor de balans van alle leven 
op aarde.

Het is deze balans die nu ernstig bedreigd 
wordt door menselijk handelen. Dat handelen 
komt voort uit een cultuur van de dood en een 
wegwerpcultuur. Wij zijn optimistisch dat de prille 
tegenstroom tegen dit verwerpelijk denken steeds 
meer in kracht zal winnen. Uiteindelijk zal dit 
resulteren in een totale bekering van het hart van 
de mens.

Ik wil u oproepen in deze veertigdagentijd heel 
concreet uw vasten, bidden en zorg voor de 
armen af te stemmen op de oproep van de Paus 
Franciscus om de kerk om te vormen tot een kerk 
met een Amazonegezicht.
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Het bijbels begrip “metanoia” betekent een 
“innerlijke ommekeer”: zowel “zich afwenden van” 
[het kwaad] als “zich toewenden tot” [Jahweh, de 
Heer]. In de prediking van de profeten van Israël, 
heeft het zowel een religieuze als een morele 
betekenis. De religieuze betekenis van ‘metanoia’ 
gaat over het zich afwenden van de goden van 
de omringende volkeren en enkel zich in trouw 
en eredienst richten op Jahwe, de God van de 
aartsvaderen, waarmee Israël door Mozes een 
verbond had gesloten. De morele betekenis van 
‘metanoia’ roept Israël op zich af te wenden van 
onrecht en het verwaarlozen of niet naleven van de 
waarden en normen die in de geboden en bepalingen 
van het verbond hen werden voorgehouden. Deze 
zelfde tweevoudige betekenis van het begrip 
“metanoia” vinden we ook in het Nieuwe Testament, 
maar dan vooral gericht op het Rijk Gods, de 
heerschappij van Gods liefde en waarden, het 
Rijk Gods dat Christus zowel verkondigt alsook 
belichaamt, het Rijk Gods dat Hij verwezenlijkt door 
het paasmysterie van Zijn lijden, dood en verrijzenis.

De term ‘cultuur van de dood’ wordt door paus 
Johannes Paulus II geïntroduceerd in zijn encycliek 
‘Evangelium Vitae’ van 1995, als betiteling voor 
een opkomende “anti-solidariteitsstructuur,” 
die actief wordt bevorderd “door machtige 
culturele, economische en politieke stromingen 
die een maatschappijopvatting huldigen die die 
alleen maar op prestaties gericht is.” In zekere 
zin is het hier mogelijk om te spreken van een 
oorlog van de machtigen tegen de zwakken: een 
leven dat meer aanvaarding, liefde en zorg zou 
vragen wordt als nutteloos beschouwd of voor 
een ondraaglijke last gehouden, en wordt daarom 
hoe dan ook verworpen. Een mens die, vanwege 
ziekte, handicap of enkel door zijn aanwezigheid 
de welvaart of levenswijze van hen die meer 
bevoordeeld zijn ter discussie stelt, wordt steeds 
vaker gezien als een vijand tegen wie men zich 
moet verweren of die uit de weg geruimd moet 
worden. Zo wordt een 'samenzwering tegen het 
leven' ontketend.

Op verschillende momenten heeft paus Franciscus 
gewaarschuwd tegen wat hij noemt een steeds 
sterker opkomende ‘wegwerpcultuur,’ welke 
gepromoot wordt door de intrinsieke dictatuur 
van een louter economische logica, waarbij 
alles (incl. de mens) dat niet langer economisch 
nuttig wordt geacht voor de samenleving of de 
efficiëntie in de weg staat, wordt opgeofferd. 
In zijn woensdagse audiëntie op 5 juni 2013 
zegt paus Franciscus dat wij de houding van 
verwondering, contemplatie, luisteren naar 
de schepping aan het verleren zijn en derhalve 
lukt het ons niet meer om “het ritme van Gods 
liefdesgeschiedenis met de mens” in de schepping 
te lezen. Deze “wegwerpcultuur” neigt de 
algemene mentaliteit te worden, die heel de wereld 
aantast. Het menselijk leven, de persoon, wordt 
niet meer gezien als een primordiale waarde 
die moet gerespecteerd en beschermd worden, 
vooral als zij arm is of gehandicapt, nog niet 
dient, zoals een pasgeborene, of niet meer dient, 
zoals een bejaarde. Deze wegwerpcultuur heeft 
ons ook ongevoelig gemaakt voor verkwisting 
en voedselafval. De consumptiemaatschappij 
heeft ons aangezet gewoon te worden aan het 
overbodige en aan dagelijkse verspilling van eten 
zodat wij soms niet meer bekwaam zijn het zijn 
juiste waarde te geven, die veel verder gaat dat de 
simpele economische parameters.
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geloof & leven

door Stichting Devotie Petrus Donders

Mooi en inspirerend
Het is 24 februari 2018, de laatste zaterdag 
van de maand en weer tijd voor de reguliere 
bedevaart naar Batavia.  Deze keer zijn er ruim 
70 bedevaartgangers: een 30-tal uit Nederland 
en Vlaanderen, en de overigen zijn lokalen (34), 
gidsen en medewerkers. Bijzonder vandaag is de 
presentatie van ‘Op weg met pater Donders’ het 
all-in-one bedevaartboekje voor Batavia, een erg 
handig boekje.
Na het reisgebed en het maken van de groepsfoto 
stappen de pelgrims in vier bussen  met 
bestemming Coppenamepunt om van daaruit in 
drie rivierboten de (bede)vaart  voort te zetten 
naar Batavia; het is altijd genieten en tot rust 
komen van het zacht ruisende water en de frisse 
rivierwind.  Hoewel het programma standaard 
is, blijft het steeds een mooie en inspirerende 
ervaring om de gelovigen te zien:  luisterend, 
biddend en lopend van de ene naar de andere 

statie tot en met de 13e statie in de kerk waarna de 
eucharistie plaatsvindt. 

Krachtig en overtuigd
Zeer boeiend en met krachtige stem vertelt 
pater Noordermeer het verhaal behorend bij 
elke statie met een prachtige uitbeelding (door 
de kunstenaar) van een treffende situatie uit 
het leven, de werken en het sterven van Zalige 
Petrus Donders op deze heilige plaats Batavia. 
27 jaar lang heeft pater Donders deze ernstige 
zieke medemensen liefdevol verzorgd.  De heilige 
mis eindigt bij de 14e statie dichtbij de plaats 
waar pater Donders daags na zijn overlijden werd 
begraven. Na het bidden van de misintenties 
wordt ook intens gebeden voor  drie ernstig 
zieke bedevaartgangers die voor het altaar 
staan, omringd door de overige gelovigen die de 
handen uitgestrekt houden over hen.  In  de vrije 
momenten vertrouwen deze zieken ons toe dat 
tijdens het gebed van pater er stroomschokken 
door hen heengingen. We vertrouwen dat onze 
gebeden verhoord worden. Rond 18 uur zijn 
we terug op de plaats van vertrek. De volgende 
bedevaart is op zaterdag 24 maart a.s.

Reacties
Enkele jongelingen: Wij zijn voor het eerst op 
bedevaart gegaan naar Batavia en het was een heel 
rijke en mooie ervaring. We herhalen het zeker.
Groep uit Tilburg/Vlaanderen: een 
indrukwekkende ervaring; de plaats is in positieve 
zin veranderd; goede verzorging en alles ziet er 
keurig uit. Een bijzondere plaats, zegt een dame, 
dit is mijn 26e keer, ik probeer er altijd bij te zijn.
Een dame die geopereerd is aan haar voet: Ik kom 
al de 5e keer en ik wil er ook steeds bij zijn.

Verslag bedevaart februari 2018

door diaken Guillaume Karsters

Verzoek voor viering
Op zondag 4 maart was het feest in Bigi Poika, 
een inheemsengemeenschap in het district Para 
op ongeveer 100 kilometers van Paramaribo. De 
weg ernaartoe is tot Matta verhard, daarna gaat 
het over de laterietweg, die redelijk goed is. Met 
2 bussen vertrok een delegatie van gelovigen van 
de Maria Koningin van de Wereld-parochie van 
Latour, waaronder leden van ons jongerenkoor 
Based On Gospel (B.O.G.).  De voorbereiding voor 
deze woord-, doop- en communieviering was 
sinds vorig jaar gestart. Het begon namelijk met 
het verzoek dat bij ons op Latour binnenkwam via 
een vertegenwoordiger van die gemeenschap de 
heer Harold Jubitane. Ze hadden in geen jaren een 
kerstviering gehad en zouden het geweldig vinden 
als ik een viering in Sranantongo kon verzorgen. 
Het idee trok me aan vanwege de uitdaging en mijn 
toezegging aan Mgr. Karel Choennie om mij in te 
zetten voor de r.-k.-kerk in Suriname. Dus kreeg ik 
na afstemming met enkele pastoors en de bisschop 
toestemming. 

Mooie viering
Het werd een mooie viering waaraan ongeveer 150 
gelovigen deelnamen. Ze spraken na afloop hun 
goedkeuring en blijdschap uit, maar bovenal hun 
verlangen naar regelmatige vieringen en vooral 
ook een gelegenheid om hun kinderen te dopen. 
Dat verlangen werd dan ook vervuld op 4 maart 
jongstleden. Vanwege de vrije dag op 2 maart 
vertrok ik met mijn vrouw Vivian en zuster Marijke 
eerder naar Bigi Poika om de voorbereidingen te 
doen.  Op de zondagmorgen om 10:00 uur vond 
de viering plaats. De gemeenschap was goed 
opgekomen en ik mocht 26 kinderen tussen 1 en 7 
jaar dopen en opdragen aan de Heer. De kinderen 
kregen allemaal een skapuliertje met de beeltenis 
van Maria om de hals en mochten na de viering een 
snoepzakje van mijn echtgenote ontvangen. 

Hernieuwde en blijvende band
Heel wat mensen hebben geholpen om er een 
mooie viering van te maken: drie misdienettes, 
katechist Wilfred Pranaware die een inheems 
liedje ten gehore bracht, dirigent Dennis Marengo, 
het jongerenkoor B.O.G.,  mijn vrouw Vivian en 
overige medewerkers van Latour; natuurlijk met 
de medewerking van het dorpshoofd kapitein 
mevrouw Jagendorst en de heer Harold Jubitane 
zelf, die het initieel verzoek had gedaan. Er is vraag 
naar meer, dus zijn we nu al enthousiast bezig te 
kijken hoe we regulier woco’s en de katechese voor 
doopsel voor kinderen van 8 jaar en ouder, EHC en 
Vormsel ter hand zullen nemen in de komende tijd. 
Ik vraag daarvoor gebed van de hele Surinaamse 
christengemeenschap, zodat ook onze broeders 
en zusters in Bigi Poika een hernieuwde blijvende 
band mogen hebben met onze r.-k.-kerk. Behalve 
deze reguliere activiteiten hopen wij ook dat er 
een nieuw huis van de Heer zal komen, zodat ook 
zij op een adequate manier de Heer mogen loven 
en prijzen in een geschikte ruimte. Moge God ons 
daartoe zijn zegen geven.

Doopviering in Bigi Poika

Wereldgebedsdag 2018; Suriname themaland

Door Rabia Raghoebar

Wereldgebedsdag
Wereldwijd is er op 2 maart jl. in 170 landen 
gebeden voor Suriname. In Suriname zijn er 
in 21 kerken diensten gehouden in verband 
met Wereldgebedsdag. De uitvoering hiervan 
lag in handen van het Surinaams Comité 
Wereldgebedsdag (WGB-Suriname). In 2012 werd 
in New York op de internationale conferentie 
van Wereldgebedsdag Suriname gekozen als 
themaland voor 2018. 

De voorbereidingen voor WGB-2018 zijn gestart 
vanaf april 2015. Verschillende organisaties, 
vrouwen van de christelijke denominaties, 
etnische groepen hebben meegedaan met de 
voorbereidingen. Er zijn werkgroepen gevormd 
voor het schrijven van de liturgie. Er zijn ook 
verschillende workshops gehouden hierover.

Muziek
Op uitnodiging van WGB-Suriname hebben enkele 
bekende Surinamers hun bijdrage geleverd aan 
deze viering. Herman Snijders heeft het themalied 
‘San Gado Du /Genesis 1:31’ (tekst en muziek) 
geschreven. Het kinderthemalied ‘Mi Môi Kondre’ 
is gecomponeerd door Reza Karg (tekst en muziek). 
Mavis Noordwijk componeerde ‘Creator of the 
World/Genesis 1:31’ (tekst en muziek).
Noordwijk heeft op verzoek van het comité 
geparticipeerd aan enkele workshops in 
Zwitserland en verschillende steden in Duitsland 

in voorbereiding op de Wereldgebedsdag. Het was 
een prachtige uitwisseling. Heel mooi was het om 
te horen dat de mensen hun best deden om het 
Sranantongo te spreken bij het oefenen van de 
liederen. “Dat was een hele mooie ervaring,” gaf 
zij aan. Tijdens de viering in de basiliek op vrijdag 
2 maart heeft Noordwijk het lied zelf ten gehore 
gebracht, waarbij zij werd begeleid door Eldridge 
Zaandam op gitaar.

Boek liturgie
De voorplaat van de liturgie WGB-2018 is 
ontworpen door kunstenares Alice Pomstra–
Elmont. Zij is lid van de Hervormde kerk in 
Lelydorp en op een milieutentoonstelling is zij 
benaderd om deel te nemen aan het ontwerp van 
de voorplaat.

Daarop zijn weergegeven de handen die het 
goddelijke geschenk ontvangen en doorgeven aan 
de volgende generatie. De groenten en het fruit 
vertellen dat er genoeg voedsel is in ons land. De 
blauwe kolibrie, de witte ibis en de ara zijn enkele 
van de vele vogelsoorten die er zijn in Suriname. 
De blauwe gifkikker (okopipi) is een van de 
beschermde diersoorten die alleen in Suriname te 
vinden is. De rode en gele heliconia’s (palulu) zijn 
inheemse planten en de majestueuze kankantri is 
een prachtige reus in ons bos. De Voltzberg is een 
van de vele granietbergen van ons land. De zeven 
vrouwen symboliseren alle vrouwen in Suriname. 
Het getal zeven symboliseert ook de zeven dagen 
van Gods Schepping.
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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:

VIJFDE 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: Geef ons heden ons dagelijks brood

“Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: Als Gij 
de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen 
hier in brood veranderen. Hij gaf hem ten antwoord: 
Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft 
de mens, maar van alles wat uit de mond van God 
voortkomt" (Mt. 4, 3-4).

“Stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de
nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij
drie broden, want een vriend van mij is van een reis 
bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te
zetten. Zou die ander dan van binnen uit 
antwoorden: Val me niet lastig; de deur is al op slot 
en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet 
opstaan om het je te geven.  lk zeg: als hij al niet 
opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, 
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig 
heeft, om zijn onbescheiden aandringen. Tot U zeg ik 
hetzelfde: vraagt en U zal gegeven worden; zoekt en 
gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan” 
(Lc. 11, 5-10).

Overdenking
De zorg voor het dagelijks brood houdt velen van 
ons dikwijls gevangen. Heel begrijpelijk. Maar hoe 
dikwijls is het eigenlijk helemaal geen zorg voor 
het dagelijks brood, maar begeerte naar meer 
bezit, honger naar rijkdom en materiele genoegens.
Ons materialisme belet ons dikwijls de honger naar 
Gods Woord. En dan nog, van wat voor gehalte is
dikwijls het voedsel dat wij zoeken. Amusement 
dat ons bederft, een verstrooiing die onwerkelijk is 
en die ons telkens leger en eenzamer achterlaat.

Noveen met Zalige Petrus Donders (5)

De mens die vervult is van Gods aanwezigheid, de
gelovige mens, weet dat ook het gewone alledaagse
leven iets heiligs en moois is. Hij weet ook dat de
eigenijke sterking van het leven bestaat in het 
Brood des Levens. Christus zelf, in de Eucharistie, 
is die krachtige spijs, die sterkte geeft voor de 
strijd van elke dag.  Christus is Degene die alle 
grauwheid van het leven,  alle moedeloosheid en 
uitzichtloosheid kan overwinnen. 
“lk ben het Brood des Levens:wie tot Mij komt zal 
geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal 
nooit meer dorst krijgen”. (Jo.6,35)

“God heeft ons niet tevergeefs leren bidden:
Geef ons heden ons dagelijks brood".
Petrus Donders, brief van 16-4-l884.

Laat ons bidden:
God, almachtige Vader,dikwijls gaan wij op zoek 
naar U, bewogen door eigen noden en verlangens. 
Maar Gij hebt ons geen ander teken gegeven dan 
Jezus, de Mensenzoon, het brood van eeuwig leven. 
Wij vragen U: open onze ogen; dat wij dit teken 
verstaan, en geloven in Hem die Gij gezonden 
hebt: Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.  God, 
onze Vader, het weinige dat wij bezitten, lijkt 
ontoereikend voor de velen die met ons samen zijn,
maar Gij hebt voorzien in alles wat wij nodig 
hebben. Kom onder ons en breek met ons het 
brood. Maak het weinige dat wij nodig hebben tot 
teken van Uw overvloed.

Slotgebed
God, goede Vader, wij eren en verheerlijken U
bij de gedachtenis van Zalige Petrus Donders, Uw 
geliefde dienaar, die  U zo trouw gediend heeft 
in toegewijde zorg voor de meest verlatenen 
in hun diepste nood. Moge de gedachtenis en 
het voorbeeld van Zalige Petrus Donders velen 
inspireren om zijn voetsporen te volgen door echt 
meelevend en met troostende zorg U te dienen in 
de meest verlatenen, in hun diepste nood. Amen.

(wordt vervolgd)

DANKBETUIGING GEBEDSWAKE “24 UREN VOOR DE HEER”

Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven.” (1. Kor. 1:4)

Dienst voor Geloof Cultuur en Communicatie dankt een ieder van harte die heeft geparticipeerd in de 
gebedswake “24 uren voor de Heer” op 9-10 maart 2018.

Op de eerste plaats alle gelovigen die aanwezig waren!!

Celebranten: Mgr W. de Bekker (opening) en mgr. Karel Choennie (afsluiting).

Biechtvaders: pater E. Kross, pater Fransiskus, pater Jan Verboogen, pater Kumar, pater M. 
Noordermeer, pater Gilson, pater Johan Geerits en pater Toon

Deelnemende groepen/personen:
Begi Kerki, Ziekenhuispastoraat, Biddende moeders, Liturgiegroep Heilig Hart, Haitiaanse 
gemeenschap, Margo Hek, Powerclub Clemens jongeren, studenten Opleiding Kader Bisdom 2017, 
Katholieke Jongeren Suriname, Zuster Judith, OLV van Nazareth, Basisgemeente Hanna’s Lust, Cluster 
Para-Wanica, Catechisten, Basisgemeente Sunny Point, Katholieke Charismatische Vernieuwing, Astra 
Macknack, Zrs Dienaressen van de Heer, Marriage Encounter, Liturgiegroep H. Driekoningen, Zrs Santo 
Fransiskus Charitas, OFS Fiorettie Masanga, Liturgiegroep St. Alfonsus, Christoforus Internaat, Mary 
Guide of the Wanderer, RKBO, Maria Internaat en de Inheemse gemeenschap.

Last but not least: Radio Immanuel, Blessed Media, Chequita Naarden, Charles Chang, Earl Tokarijo, 
Melvin Mackintosh, Floyd Blokland, Allan Tjon Kiem Sang, Norma Gravenstijn en alle well wishers.

Hartelijk bedankt. Moge God u rijkelijk zegenen!

Op vrijdag 30 maart 2018 organiseert de 
liturgie groep van de Heilige Familieparochie 
traditiegetrouw een singinetie. 
Het thema is: Een Rotsvast Vertrouwen

Plaats:  De parochiezaal van de Heilige 
Familieparochie 
Tijd:  19.00 uur 
Datum: 30 maart 2018,  Goede Vrijdagavond

U wordt allen van harte uitgenodigd deze 

singinetie bij te wonen.
Op deze dag zullen wij ook de dierbare 
overledenen van het afgelopen jaar (14 
april 2017 – 29 maart 2018) van de Heilige 
Familieparochie, de Barmhartige Samaritaan 
en de O. L. V. van Fatimaparochie, gedenken.
Wilt u dit a.u.b. zoveel mogelijk doorgeven.

Namens de singinetiegroep van de Heilige 
Familieparochie
Mw. Gemert-Ethard

Uitnodiging voor de Pastoor en de parochianen van het Pastoraal Gebied Zuid-Oost

KRUISWEG
 

Kathedrale Basiliek HH. Petrus & Paulus
Vrijdag 23 maart om 18:00 uur.

 Allen zijn van harte uitgenodigd!
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liturgie & leven

Vijfde zondag van de veertigdagentijd (B)

Eerste lezing: Jeremia 31, 31-34
Er komt een tijd – godsspraak van de Heer -, dat Ik 
met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond 
zoals Ik met hun voorvaderen gesloten hebt, toen 
Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte 
te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, 
ofschoon Ik hun meester was – godsspraak van 
de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de 
toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun 
binnenste; Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God 
zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand 
een ander nog voor te houden: Leer de Heer 
kennen. Want iedereen, groot en klein, kent Mij 
dan – godsspraak van de Heer. Dan vergeef Ik hun 
misstappen; Ik denk niet meer aan hun zonden.

Tweede lezing: Hebreeën 5, 7-9
Broeders en zusters, in de dagen van het sterfelijk 

leven heeft Christus onder luid geroep en geween 
gebeden en smekingen opgedragen aan God die 
Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is 
Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was heeft Hij in 
de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; 
en toen Hij het einde had bereikt is Hij voor allen 
die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van 
eeuwig heil.

Evangelielezing: Johannes 12, 20-33
Onder degenen die bij gelegenheid van het 
geest optrokken ter aanbidding waren ook 
enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van 
Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, 
wij zouden Jezus graag spreken.’ Filippus ging 
het aan Andreas vertellen en ten slotte brachten 
Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus 
over. Jezus echter antwoordde hun: ‘Het uur is 
gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel 
niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij 

sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven 
bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze 
wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. 
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; 
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als 
iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is 
mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red 
Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit 
uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam.’ Toen 
kwam er een stem vanuit de hemel: ‘Ik heb Hem 
verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.’ 
Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het 
gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een engel heeft 
tot Hem gesproken.’ Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij 
was die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel 
over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld 
worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de 
aarde zal zijn omhoog geheven zal Ik allen tot Mij 
trekken.’ Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij 
zou sterven.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

De gehoorzaamheid van het zaad – zo zou je kort 
de thematiek van de brieflezing en die van het 
evangelie bij elkaar kunnen brengen. Het zaad kan 
geen kant op, het kan alleen maar vallen, dieper 
en dieper. Het gehoorzaamt aan zijn eigen wetten, 
omdat het zo geschapen is. De hogepriester Jezus 
heeft geleerd de wet van het zaad te volgen. En 
gaandeweg heeft Hij zo gehoorzaamheid geleerd.

De profeet windt er geen doekjes om Eerst een 
brief, dan een boek. De profeet  Jeremia krijgt 
nogal wat opdrachten van de Allerhoogste om 
diens woorden te boekstaven. De brief (Jeremia 
29,1) moet geadresseerd worden aan de ballingen 
die naar Babel zijn weggevoerd. De woorden 
die hij in een boek moet opschrijven (30,1) zijn 
tevens een soort geheugentest voor Israël (de 
inwoners van het Noordrijk) en Juda (de inwoners 
van het Zuidrijk; zie 30,3-4). Zij zullen samen een 
nieuwe toekomst tegemoet kunnen zien. Waarom? 
Omdat de Heer optreedt. Het is wel een tijd van 
benauwdheid voor Jakob, maar de Heer zal het 
juk van hun hals breken. Ze zullen niet meer door 
vreemden geknecht worden (30,8). De inhoud 
van het boek bevat vooral Gods woorden die 
alles beschrijven rondom ellende en verlossing, 
onderdrukking en bevrijding, wanhoop en hoop. 
Uiteindelijk is er is sprake van  wederopbouw. Met 
vele (voor)beelden wordt dat aangekondigd. Wie 
beide hoofdstukken (30-31, die bij elkaar horen) 
leest, komt ook teksten tegen die door de auteurs 
van het Nieuwe Testament worden geciteerd: 
30,22; 31,1 en 31,33: ‘Jullie zullen mijn volk zijn en 
Ik zal jullie God zijn’ (in omgekeerde volgorde in 
31,1; vergelijk Openbaring 21,3). Matteüs citeert 
in zijn verhaal over de kindermoord de ook in de 
dagen van Jeremia al bekende opmerking over 
moeder Rachel (31,15; Matteüs 2,17). En Prediker 
haalt eveneens zijn nuchtere wijsheid uit Jeremia. 
Of andersom: ‘Er is een tijd om te bouwen en te 
planten’ (31,28; Prediker 3,3). Het ‘uitrukken en 
verdelgen’ wordt in deze hoopvolle aankondiging 
wijselijk verzwegen, hoewel ze helemaal aan het 
slot in de laatste zinnen van dit hoofdstuk nog even 
opduiken (31,40).

Nieuw verbond? 
In onze lezing horen we van ‘een nieuw verbond’ 
(31,33), een nieuw testament (het Latijnse woord 
voor verbond, dat zo in onze taal standaard is 

geworden). Dit nieuwe verbond wordt door de 
Heer gesloten. Alleen al door deze aankondiging 
zouden christenen wat voorzichtiger kunnen 
zijn bij hun denken in tegenstellingen – alsof 
enkel Jezus en de geschriften rondom Hem van 
een nieuw verbond zouden getuigen. Er worden 
geregeld nieuwe verbonden gesloten in de Schrift. 
Dat blijkt ook nodig, want er worden nogal eens 
verbonden verbroken, door mensen. Dat wordt 
eigenlijk samengevat in het woord ‘Egypte’ (31,32), 
waarnaar men steeds weer wil terugkeren, hoewel 
de Heer vanaf die bevrijding met zijn volk een 
verbond gesloten had. Maar de vaderen hebben 
dat verbroken, dus het wordt tijd om nu, met deze 
generatie, een nieuw verbond te sluiten, in de hoop 
dat het volk zich er wel aan zal houden. Verbroken 
verbonden doet God weg. Ook Jezus spreekt van 
een verbond, bij de instelling van het avondmaal: 
‘Dit is het bloed van mijn verbond’ (Matteüs 
26,28; Marcus 14,24), met het accent op ‘mijn’. Hij 
voegt als het ware zijn verbond toe aan de vele 
verbonden die reeds gesloten werden, en waarvan 
sommige verbroken zijn. De woorden van de Heer, 
door de mond van Jeremia, benadrukken in onze 
lezing dat God zijn verbond – en dat hele boek vol 
van zijn woorden – in de harten van mensen zal 
schrijven. De wet, de gehele Thora, hoe God ons 
aanbeveelt te leven, het staat voortaan in ons hart 
geschreven.

Gehoorzaam als zaad
De auteur van de prachtige meditatie – zo wordt 
de Hebreeënbrief soms getypeerd – cirkelt rond 
het geheim dat Christus is. Deze heeft niet zichzelf 
aangesteld als hogepriester, nee, net zoals Aäron 
is Hij daartoe aangesteld. Hij is door God geroepen 
(5,4) om dat ambt te vervullen, het ambt dat 
bestaat uit het brengen van offers, voor het volk 
en voor zichzelf. De predikant wil uitleggen dat 
Christus gehoorzaamheid heeft geleerd. Het ging 

Hem niet gemakkelijk af, van een leien dakje.
Integendeel, Christus heeft in alles geprobeerd 
onder deze gang ten dode uit te komen, vooral door 
met luide stem en onder tranen te smeken en te 
bidden tot God die Hem van de dood kon redden 
(5,7). Maar God heeft Hem dan ook van de dood 
gered, zodat Hij, vanwege deze gehoorzaamheid, 
dat vertrouwen in God, voor allen die gehoorzamen 
zoals Hij, een bron van redding zal zijn. Vergelijk 
ook wat de apostel Paulus hierover schrijft 
(Filippenzen 2,5-11).

Er valt helemaal niets te zien
De scène die het evangelie van deze zondag 
beschrijft, vindt plaats vijf dagen voor het 
paasfeest (zie Johannes 12,1.12). Onze perikoop 
begint met de vraag van ‘een aantal Grieken’ 
(12,20). Zij willen Jezus ‘ontmoeten’ (12,21), 
aldus enkele vertalingen (zoals Willibrord ’95 
en NBV), maar dat staat er niet. Het Grieks heeft 
idein, een typisch johanneïsch woord dat ‘zien’ 
betekent. De vraag wordt beantwoord (maar dit 
antwoord valt buiten ons tekstgedeelte) met Jezus’ 
opmerking dat ‘het licht nog een korte tijd bij u 
is’ en een oproep in het licht te geloven (12,35-
36). Dat is niet eenvoudig, want zoals de profeet 
Jesaja sprak: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun 
hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen 
zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich 
omkeren en Ik zou hen genezen’ (12,38-40; Jesaja 
6,10). Het is overigens de evangelist Johannes die 
deze verklaring geeft (12,37-38) – interpretatie 
dus, ter ondersteuning van zijn betoog, met een 
duidelijk oogmerk geschreven voor zijn doelgroep. 
Het slot van het antwoord op de vraag om Jezus 
te zien horen we in 12,45: ‘Wie Mij ziet, ziet Hem 
die Mij gezonden heeft.’ Maar van dit alles is op 
dat moment nog niets te zien. Dat komt niet alleen 
omdat (onze) ogen verblind zijn, maar ook omdat 
de weg van de Messias de weg van de graankorrel 
is, van alle zaad. Deze gelijkenis – die zijn leven 
verliest, die zal zien, die zal het behouden (12,25) – 
maakt Jezus tot de zijne.

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  
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worden dan ooit om uw wil te doen uw evangelie te 
verkondigen.

Dagtekst
2 Petrus 1,10: Doe uw best om steeds meer aan 
Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden.

Overweging: Ontworpen door God
De manier waarop God jou heeft vormgegeven, 
past bij het doel van je leven. Hoe zou je anders 
kunnen verklaren dat je bent wie je bent? Je gave 
om technische problemen te onderscheiden door 
het geluid dat een motor maakt, om een een taart 
te bakken zonder recept. Jij had meer verstand van 
de Koude Oorlog dan je geschiedenisleraar. Je kent 
alle kinderen in het weeshuis bij hun naam. Hoe 
verklaar je dergelijke bijzondere gaven?
God. Hij wist dat het pas ontstane volk Israël 
behoefte had aan een gedragscode, dus Hij gaf 
Mozes liefde voor de wet. Hij wist dat de leer van 
genade een gepassioneerde verdediger nodig 
had, dus Hij zette Paulus in vuur en vlam. En in 
jouw geval wist Hij wat jouw generatie nodig had, 
dus dat gaf Hij. Hij heeft jou ontworpen. En zijn 
ontwerp bepaalt jouw bestemming. Herinner je je 
de aansporing van Petrus? ‘Helpt u anderen, doe dat 
dan vanuit de kracht die God u geeft.’

Gebed
Ik vertrouw mij aan U toe, Heer. Doe met mij wat 
Gij wilt. Gij hebt mij geschapen voor U: Wat wilt Gij 
dat ik doe? Ga uw eigen weg met mij. Het moge zijn 
zoals altijd: vreugde of smart. Ik wil het doen. Ik wil 
zijn wat Gij van mij verlangt en alles wat Gij van mij 
maken wilt. Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen 
Gij ook gaat, want ik ben zwak. Maar ik geef mij 
over aan U, opdat Gij mij altijd leidt, waarheen dat 
ook mag zijn. Ik wil U volgen en bid enkel om kracht 
voor deze dag. Amen.

Dagtekst
Ef 5,8-14: Want eens was u duisternis, maar nu bent 
u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als 
kinderen van het licht.

Overweging: Doortrokken van liefde
We zijn bang voor afwijzing, dus we volgen de 
massa. We zijn bang dat we er niet bij horen, dus 
we gebruiken drugs. Uit angst om uit de toon te 
vallen, dragen we wat iedereen draagt. Uit angst 
om verloren te gaan in de menigte, dragen we wat 
niemand anders draagt. Uit angst om alleen te 
slapen, slapen we met iedereen. Uit angst om niet 
geliefd te worden, zoeken we naar liefde op de 
verkeerde plaats. Maar God veegt al die angsten 
van tafel. Wie doortrokken is van Gods liefde, doet 
zichzelf geen geweld aan om de liefde van anderen te 
winnen. Zo iemand wringt zich zelfs niet in bochten 
om Gods liefde te winnen. We hebben allemaal 
behoefte aan verbetering, maar we hoeven Gods 
liefde niet te verdienen. We veranderen omdat we al 
beschikken over Gods liefde. Gods volmaakte liefde.

Gebed
Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen. 
U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen 
en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost 
zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. 
Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw 
wonderen. Denken of weten helpt mij geen stap 
verder. Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar 
uw liefde is helder als water. Amen.

Gebed
Heer, uw liefde is mijn schat. Leer me te wandelen 
in geloof en laat me weten dat U altijd bij me bent, 
overal waar ik heen ga. Amen.

Dagtekst
Johannes 7,31: Onder het volk waren er velen in 
Hem gaan geloven.

Overweging: 
In de Veertigdagentijd hebben wij een prachtige 
kans om ons vermogen te ontwikkelen en 
versterken om God te kunnen horen, gehoorzamen 
en vertrouwen. Misschien kunnen we vandaag 
ons leven onder de loep nemen en schuld belijden 
voor de keren waarop we niet beantwoord 
hebben aan wat we wisten dt God van ons vroeg. 
Misschien kunne we vandaag de stap zetten om te 
gehoorzamen aan wat we denken dat God tegen 
ons zegt. Onze ervaring zal een bevestiging zijn van 
de waarheden die we al kennen en ons nog meer 
leren over hoe de heilige Geest tot ons spreekt. Een 
praktische manier om God te leren verstaan is door 
een paar dingen op te schrijven: wat denk ik dat 
de heilige Geest tegen me zegt? Wat heb ik ermee 
gedaan? En wat was het gevolg? Aan het eind van de 
dag noteert u in het kort elk gebed dat beantwoord 
is, elke stap die u hebt gedaan in antwoord op de 
leiding van de Geest en elk resultaat dat u zag. Op 
sommige dagen is er misschien niets te noteren, 
of alleen maar misstappen, maar zelfs daarvan 
kunnen we iets leren. Het zal niet lang duren of u 
hebt een boek vol mirakels.

Gebed
Heilige Geest, ik wil iets van U horen. Onderwijs 
me, leid me, begeleid me door mijn dagen. Help me 
U te vertrouwen en te gehoorzamen, zodat ik kan 
uitvoeren waarvoor U me hebt geschapen. Amen.

Dagtekst
Johannes 7,53: Toen ging iedereen naar huis, terwijl 
Jezus naar de Olijfberg ging.

Overweging: 
Als volgelingen van Jezus moeten wij die Hem 
liefhebben en aan Hem toegewijd zijn, werken 
in de richting van dezelfde doelen die Jezus voor 
ogen stonden en waar zijn hart vol van was. Er 
is veel werk te doen. Maar we moeten – naar het 
voorbeeld dat Jezus zelf gaf – eerst bidden. En 
waar kunnen we het gebed dieper ervaren dan in 
de Eucharistieviering? Daar komen we samen in 
tegenwoordigheid van Jezus en van onze broeders 
en zusters, en hebben we een unieke gelegenheid 
ons te ontdoen van obstakels, angsten en zorgen. 
Daar zijn de omstandigheden zeer gunstig om 
vernieuwd en tot nieuw leven gebracht te worden 
door te luisteren naar het woord van God. We 
hebben ook het grote voorrecht Jezus te mogen 
ontvangen in de communie, Hem te ontvangen 
in ons hart en ons lichaam. Hoeveel liefde wordt 
hier voor ons uitgestort. Hoeveel vrede mogen 
we ontvangen. Het belangrijkste: wat worden we 
diepgaand bekrachtigd om de Heer lief te hebben en 
te dienen.

Gebed
Vader, U hebt ons geroepen om mensen te genezen, 
om te onderwijzen en om vissers van mensen 
te zijn. In de eucharistieviering kunnen we uw 
vrede ervaren. Geef ons veel vertrouwen in uw 
liefde, zodat we meer vastbesloten en toegewijd 

Dagtekst
Psalm 89,2: Wat de liefde van de HEER heeft 
gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw 
trouw getuigen voor alle generaties.

Overweging: 
Jozef geloofde in God. Jozefs geloof was geworteld 
in Hem die zijn blijvende liefde voor eeuwig heeft 
gevestigd, van wie de trouw zo vast is als de hemel. 
Dus toen de engel zei dat hij met Maria moest 
trouwen en zij zwanger was van de Messias van 
God, geloofde Jozef dat en nam hij haar tot vrouw. 
Geloof als dat van Jozef doet zich alleen voor als 
een geschenk van God. Als we over Maria en Jozef 
nadenken, gaan we inzien dat ook wij omringd zijn 
door Gods genade. Door genade is de Zoon van God 
uit vrije wil gekomen om ons menszijn te delen. 
Door genade zijn wij, net als Maria en Jozef, in staat 
ons leven in Jezus’ handen te leggen. Door genade 
is de hemel geopend en kunnen wij de reddende 
liefde van de Vader ervaren. God heeft zoveel voor 
ons gedaan. Hoe moeten wij daarop reageren? 
Door Jozefs voorbeeld van geloof, vertrouwen en 
gehoorzaamheid te volgen, zelfs als het om een 
moeilijke roeping gaat. God blijft barmhartig. Hij 
blijft zijn genade over ons uitstorten.

Gebed
Dank U, Vader, dat U me in uw leven hebt geroepen 
door uw Zoon en me in staat stelt in Hem te geloven. 
Vader, U weet hoe zwak mijn geloof soms is en hoe 
ik kan aarzelen om op U te reageren. Vader, ik geloof 
, maar kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. 
Amen.

Dagtekst
Jesaja 49,15: Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, 
een moeder zich niet erbarmen over het kind van 
haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten; Ik 
vergeet u nooit!

Overweging: 
In tegenstelling tot alles wat deze wereld ons 
vertelt, is onze God vol medelijden en troost Hij 
ons graag. Hij zal zijn volk eenvoudigweg niet in 
de steek laten; zijn kinderen drukt Hij aan zijn 
hart. Noch kan Hij degenen negeren die door 
anderen afgewezen zijn. Tegen hen die in isolement 
gevangen zitten zegt Hij: ‘Naar buiten!’ Tegen hen 
die in het donker rondtasten: ‘Kom tevoorschijn!’ In 
welke omstandigheden we ons ook bevinden, Jezus 
heeft u eeuwig leven beloofd als u maar probeert in 
Hem te blijven. Als garantie op deze belofte heeft 
Hij zijn Geest in uw hart uitgestort. Hoe zou Hij u 
kunnen verlaten nu u zijn kind bent geworden? U 
bent te kostbaar voor Hem en Hij zal altijd van u 
blijven houden. Hij verlangt er naar dicht bij u te 
zijn en Hij strekt zich elke dag op duizend manieren 
naar u uit. Vertrouw niet op wat u ziet – vertrouw 
alleen op Hem!

gebeden voor iedere dag
Maandag 19 maart

Dinsdag 20 maart

vervolg van pagina B1

Zaterdag 24 maartDonderdag 22 maart

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

en op Youtube:
Centraal Media Informatie RK Bisdom 

Paramaribo

Woensdag 21 maart

Vrijdag 23 maart



OMHOOG zondag 18 maart 2018 KATERN B – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

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.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Na de ritus van de bereiding van de gaven begint 
het eucharistisch gebed. Dit gebed kenmerkt de 
viering van de Mis en is het centrale moment, 
gericht op de heilige Communie. Het gaat terug 
naar het moment dat Jezus zelf, tijdens het Laatste 
Avondmaal, het dankgebed uitsprak over het 
brood en vervolgens over de beker met wijn. 
Zijn dankzegging herleeft in elke Eucharistie die 
we vieren en verenigt ons met zijn verlossende 
offergave.

Christus werkelijk aanwezig
In dit plechtig gebed drukt de Kerk uit wat zij doet 
wanneer ze de Eucharistie viert. Ze vormt een 
eenheid met Christus die werkelijk aanwezig is in 
het geconsacreerde brood en de geconsacreerde 
wijn.
Na de kerkgangers te hebben gevraagd om hun 
hart naar de Heer te verheffen en Hem dank te 
zeggen, spreekt de priester het gebed uit, in naam 
van alle aanwezigen. Hij richt  zich tot de Vader 
door middel van Jezus Christus in de heilige Geest.
Door het gebed verheerlijkt de geloofsgemeenschap 
met Christus Gods grote werken en biedt het offer 
aan (Algemeen Statuut van het Romeins Missaal, 
78).  De Kerk viert de Mis in de taal die de mensen 
begrijpen, zodat iedereen zich met de priester 
kan aansluiten bij deze lof en dit grote gebed. In 
werkelijkheid vormt het offer van Christus samen 
met het offer van de Eucharistie één enkel offer 
(Catechismus van de katholieke Kerk, 1367).

De geest aanroepen
In het missaal staan verschillende formules 
van het eucharistisch gebed.  Allereerst is er de 
prefatie die een dankzegging is voor Gods gaven, 
in het bijzonder voor het zenden van zijn Zoon als 
Verlosser.
De prefatie wordt afgesloten met de acclamatie van 
het Sanctus dat gewoonlijk gezongen wordt. Het 
is mooi om het te zingen: “Heilig, heilig, heilig de 
Heer”.  De gemeenschap verenigt zich met de stem 
van de engelen en de heiligen om God te eren en te 
verheerlijken.
Dan volgt het aanroepen van de Geest opdat Hij 
met zijn kracht het brood en de wijn consacreert 
en Jezus hierin aanwezig is. De werking van de 
heilige Geest en van Christus’ eigen woorden  
-uitgesproken door de priester- zorgen ervoor dat 

zijn Lichaam en Bloed en Zijn offer aan het kruis, 
werkelijk aanwezig zijn onder de gedaanten van 
brood en wijn (vlg. de Catechismus, 1375).
We hebben gehoord hoe de heilige apostel Paulus 
aan het begin vertelt over Jezus’ woorden: “Dit is 
mijn lichaam, dit is mijn bloed”. Het is Jezus zelf die 
dat heeft gezegd.

Mysterie van geloof en communie
We geloven dat dit het lichaam en het bloed van 
Jezus is. Het is het mysterie van het geloof, zoals 
we na de consecratie zeggen. De priester zegt: 
“Mysterie van het geloof” en wij antwoorden met 
een acclamatie.
Door het vieren van de herinnering aan de dood 
en verrijzenis van de Heer, in afwachting van zijn 
glorievolle terugkeer, biedt de Kerk de Vader het 
offer aan dat hemel en aarde verzoent. Ze biedt het 
paasoffer van Christus aan en offert zich samen 
met Hem en vraagt, door de kracht van de heilige 
Geest, om in Christus één lichaam en één geest te 
worden (vlg. Sacrosanctum Concilium, 48).
De Kerk wil zich verenigen met Christus en met 
de Heer één lichaam en één geest worden. Dat 
is de genade en de vrucht van de sacramentele 
Communie: we voeden ons met het Lichaam van 
Christus om zijn levende Lichaam te worden, wij 
die ervan eten, in de wereld van vandaag.
Dat is het Mysterie van de Communie: de Kerk 
verenigt zich met het offer van Christus. Met 
zijn bemiddeling en in dat licht wordt de Kerk 
in de catacomben vaak voorgesteld als een 
biddende vrouw, de armen wijd uitgestrekt in de 
orantehouding. Zoals Christus die zijn armen op 
het kruis heeft uitgestrekt, offert zij zich door Hem 
en in Hem en spreekt zij voor alle mensen ten beste 
(Catechismus, 1368).

Biddende Kerk
Het is mooi om een biddende Kerk te zijn.  Het 
eucharistisch gebed vraagt aan God om al zijn 
kinderen in de volmaaktheid van de liefde te 
ontvangen. We vieren de Eucharistie in eenheid 
met de paus en de bisschop, die bij naam worden 
genoemd, als teken van verbondenheid met de 
universele en met de lokale Kerk.
Het smeekgebed wordt, zoals de offergave, tot God 
gericht voor alle leden van de Kerk, de levenden en 
de doden, in afwachting van de  hoop te delen in 
het eeuwige erfgoed van de hemel, samen met de 

geloofsverdieping
Maak van je leven een ‘Eucharistie’

Tijdens de algemene audiëntie van 7 maart ging paus Franciscus verder met de catechese over de H. Mis 
en stond stil bij het eucharistisch gebed.

TERESIA VAN LISIEUX
Ik ga het leven binnen

Een geestelijk testament van de 
heilige Teresia van Lisieux. We lezen 
hoe een vierentwintigjarige hoopt, 
strijdt, liefheeft, lacht, weent en 
sterft. In haar woorden leren wer 
haar fundamentele ervaringen 
kennen: overgave aan Gods barmhartigheid, 
dienstbaarheid aan de mens, fijne humor, geloof 
ondanks het duister, een niet te stuiten liefde tot 
Jezus. Haar overtuiging “Ik sterf niet, ik ga het leven 
binnen” tekent de sfeer van het boek.
Gent: Carmelitana, 1975. Prijs: Srd 7,=

M.M. SCHOENMAKERS
Het schild van de weemoed

Roman die zich afspeelt in een 
gefictionaliseerd ontwikkelingsland, 
dat sterke overeenkomsten vertoont 
met Suriname. De grenzen van 
de inheemse gemeenschap in het 
oerwoud worden nu doorbroken en de schrijver 
geeft een aangrijpend soms satirisch beeld van de 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het 
land.
Amsterdam: De bezige bij, 1990. Prijs: Srd 5,=

Maagd Maria (vlg. de Catechismus, 1369-1371). En 
als ik iemand ken, familie en vrienden die in nood 
zijn of van deze wereld zijn heengegaan, kan ik ze 
op dat moment in stilte noemen. Ik kan ook hun 
naam laten noteren zodat die wordt opgenoemd.
De Mis is gratis; het is de offergave van Christus. 
De verlossing is gratis. Als je iets wil offeren, doe 
dat dan, maar je betaalt niet. Het is belangrijk om 
dat te begrijpen.

Drie houdingen
In het eucharistisch gebed wordt alles uitgedrukt 
dat we doen in de viering. Het leert ons ook 
drie houdingen te ontwikkelen die nooit mogen 
ontbreken in Jezus’ leerlingen.
Die drie houdingen zijn: allereerst leren dank 
je wel te zeggen, altijd en op elke plaats, en niet 
alleen op sommige momenten als alles goed gaat. 
Ten tweede: van ons leven een geschenk van liefde 
maken, vrij en gratis. Ten derde: bouwen aan 
concrete eenheid, in de Kerk en met iedereen. Dit 
centrale gebed in de Mis leert ons dus om van ons 
hele leven een 'Eucharistie' te maken, ofwel een 
dankzegging.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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Twijfels

Vandaag de dag lijkt twijfel een mode. Onder 
gelovigen hoor je veel mensen vragen naar het 
waarom van allerlei gebeurtenissen in de wereld. 
Sommigen zijn zelfs gaan geloven in twijfel. 
Ze geven er zo veel ruimte aan dat hun geloof 
eigenlijk niet meer aan bod komt. Het kan een 
uitvlucht zijn om de werkelijkheid van God in 
je leven ver te houden. Hoe meer twijfels, hoe 
minder je zijn stem kunt gehoorzamen, want je 
bent druk met je gedachten en worstelingen. Het 
wil niet zeggen dat God geen begrip heeft voor 
geloofstrijd. In de gevangenis overkomt het zelfs 
met Johannes. Je zou hem kunnen omschrijven 
als een supergelovige. Altijd is hij vol en vurig 
van de Heer geweest. Nu belandt hij in een crisis, 
dieptepunt van zijn geloof. Letterlijk en figuurlijk 
lukt het hem niet om Jezus te zien. Daarom wil 
Jezus dat zijn leerlingen hem gaan vertellen wat 
zij zien.

Uit: Filippus Dagboek

Het Lam van God

Logisch dat de hemel donker wordt; de mensen 
vermoorden het Licht van de wereld. Het 
universum rouwt. God had gezegd dat dat zou 
gebeuren: ‘Op die dag zal ik op het middaguur de 
zon doen ondergaan, en het land verduisteren op 
klaarlichte dag. Jullie zullen treuren als om de 
dood van een enig kind, en die dag zal eindigen 
in bitterheid. De hemel huilt. En er blaat een 
lammetje. Herinner je je het moment waarop in 
de tempel offers gebracht werden. Ten oosten van 
Jezus, nog geen anderhalve kilometer verderop, 
leidt een keurig aangeklede priester een lammetje 
naar de slachtbank, zonder te weten dat zijn 
inspanningen geen zin hebben. De hemel kijkt 
niet naar het lammetje van mensen, maar naar 
‘het lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt’.

Uit: Leven in zijn handen

Door schade en schande 
wordt men wijs
Je kunt niet alle kennis en wijsheid hebben 
zonder dat zij zich geleidelijk van binnenuit 
ontplooit hebben. Het leven is een voortdurende 
ontplooiing. Toen je een kind was, moest je zeker 
fundamentele lessen leren. Wanneer je je hand 
uitstak om het vuur aan te raken, werd je verteld 
dat het heet was en dat je je zou branden. Maar 
je luisterde niet, je was eigenwijs en raakte 
het vuur aan en merkte dat het vreselijk pijn 
deed. Maar het leerde je wel om het nooit meer 
te doen. In dit spirituele leven moet je zekere 
fundamentele lessen leren en wanneer je je daar 
niet aanhoudt, moet je de consequenties dragen. 
Sommige mensen leren met grote snelheid en 
kunnen verder naar de moeilijkere lessen, tot 
ze uiteindelijk merken dat ze zo afgestemd zijn, 
dat ze geen lessen meer hoeven te leren, maar 
meegaan met het leven in perfecte harmonie 
en eenheid met alles. Het is de uiterste staat 
van bewustzijn, die door iedereen bereikt kan 
worden.

Uit:  Open innerlijke deuren

Wat is rijkdom?

Wat lijkt het heerlijk om rijk te zijn. Stel je voor 
dat je je niets hoeft te ontzeggen, dat niets te 
duur is. Zo zouden we toch allemaal graag willen 
leven? Wat heeft Jezus daarop tegen? Het lijkt wel 
of hij tegen rijkdom is, maar zo is het niet. Het 
punt is dat rijkdom iets met je doet. Het gevaar is 
groot dat je leven er zo door beheerst wordt, dat 
je er niet meer toe komt om rekening te houden 
met het welzijn van de naaste. Daarom is het zo 
moeilijk voor rijken om deel te hebben aan het 
koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God 
neemt de zorg voor de zwakkeren en behoeftigen 
namelijk een belangrijke plaats in. Leven wij 
alleen voor ons bezit, of hebben wij op grond van 
Gods Woord ook aandacht voor het welzijn van 
onze naasten?

Uit: Dag in Dag uit

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Heilig Hart van Jezus
Symbool voor het 
vereren en aanbidden 
van Christus. Jezus 
noemde zijn hart 
bron van levend 
water. Uit zijn op het 
kruis doorboorde 
hart vloeiden water en bloed. De kerkvaders 
zagen hierin het symbool van de kerk en van 
de sacramenten van de doop en de eucharistie, 
die uit Jezus’ hart waren ontsprongen. In de 
zeventiende eeuw nam vooral in Frankrijk de 
verering van het Hart van Jezus tot als concreet 
symbool van Jezus’ liefde tot zijn Vader en tot 
de mensen. De verering kreeg een ruimere 
verspreiding na de instelling van het feest van het 
Heilig Hart in 1765. In 1856 werd het feest voor 
de gehele katholieke kerk voorgeschreven. Het 
wordt gevierd op de vrijdag na de tweede zondag 
na Pinksteren.

INRI
Deze letters vormen 
de afkorting van 
de Latijnse tekst: 
‘Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum’ (Jezus 
van Nazareth, koning 
der Joden). Deze tekst had Pilatus in drie talen 
(Hebreeuws, Grieks en Latijn) aan de kruisbalk 
van Jezus laten ophangen.

Insignes
In de late Middeleeuwen in zwang gekomen 
hangers en broches van lood, tin of koper, 
versierd met religieuze of wereldse 
beeldmotieven. De directe inspiratiebronnen 
waren naast heiligenverering huwelijk, 
vruchtbaarheid en seksualiteit, de omgekeerde 
wereld en de materiële cultuur van het dagelijks 
leven. Zij werden op een jas, een hoed en soms op 
een tas gedragen.

Instellingswoorden
Deze woorden waarmee Jezus het Heilig 
Avondmaal  heeft ingesteld, vormen van het 
kerngedeelte van de eucharistie en van het 
Avondmaal.

Interdict
Schorsing van alle kerkelijke diensten, door 
de paus als straf opgelegd aan een land of aan 
kerkelijke instellingen zoals een parochie of 
bisdom.

Investituur
Uitdrukking, sedert de twaalfde eeuw gebruikt 
voor het overdragen van een kerkelijk ambt. 
Hierbij werden, speciaal bij de wijding van 
bisschoppen en abten, bepaalde symbolische 
handelingen verricht, zoals het overreiken van 
ring en staf aan een bisschop. De ring is het 
symbool van het geestelijk huwelijk met de 
plaatselijke kerk, de staf van het herdersambt van 
de bisschop.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED

Luister Naar De Inspiratie v/d dag  
ma. - vr. : 07.30u op
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Paus erkent wonderen aartsbisschop Romero en Paulus VI

wereldkerk

DOORDENKERTJE

”Kwaliteit is geen daad; het is een 
gewoonte.”

Conferentie leerkrachten Trinidad
Aartsbisschop Jason Gordon waarschuwde 
katholieke opvoeders om het onderwijs te 
verlaten indien zij hun beroep niet zien als een 
roeping. Dit, omdat het scholieren zal belemmeren 
het broodnodige in hun morele en spirituele 
ontwikkeling te krijgen. De aartsbisschop maakte 
dit dramatisch punt tijdens de conferentie ‘de Dag 
van Vernieuwing’ van leerkrachten op katholieke 
basisscholen in Trinidad & Tobago, recentelijk 
gehouden in het Centre of Excellence, Bougainvillea 
Hall. Het thema van de conferentie was Missionair 
Discipelschap – Beleef uw roeping. Aanwezig 
waren onder meer Sharon Mangroo, CEO van 
Catholic Education Board of Management (CEBM), 
Mennen Walker-Briggs, directeur van de divisie 
basisscholen en muloscholen van CEBM, managers 
van het vicariaat en leerkrachten.

Instrumenten van God
In zijn toespraak tot de aanwezigen, hield 
aartsbisschop Gordon de opvoeders voor: ‘Voor 
wie maakt u het verschil? Is God op de eerste 
plaats? Leeft u met God op de eerste plaats?’ Hij 
herinnerde onderwijzers eraan: ‘Elke keer dat u 
niet leeft als de beste versie van uzelf, heeft dat 
invloed op ons omdat u ons een tweedehandse of 
derdehandse versie geeft van uzelf in de klas, in uw 
geloofsgemeenschap.’
De aartsbisschop zei dat hij erg gepassioneerd is 
over het katholiek onderwijs, eraan toevoegend: 
‘Ik ben  wie ik ben, vanwege het feit dat ik naar 
een goede katholieke school ben geweest. Alles 

wat ik vandaag doe, heb ik geleerd op het Fatima 
College. Zo waardevol is het katholiek onderwijs. 
De mensen die me het diepst geraakt hebben 
waren mensen die zichzelf zagen als instrumenten 
van God en zich door Hem geroepen voelden om te 
doen wat ze deden. En ze kwamen er elke dag.’

‘Zoek naar de kinderen’
Aartsbisschop Gordon gelooft er heilig in dat, 
ware het niet voor zijn voormalige onderwijzer 
Steve Williams die een roeping zag in het lesgeven, 
hij nooit tot zijn volle potentie in het leven zou 
zijn gekomen. ‘Ik zou geen, of zeer waarschijnlijk 
geen priester zijn geworden, en indien wel, nooit 
aartsbisschop van Port-of-Spain,’ verklaarde hij.
De aartsbisschop smeekte de onderwijzers om te 
zoeken naar de kinderen die bevestiging nodig 
hebben, bemoediging en liefde, ‘het kind welke 
thuis totale verwarring achterliet en wiens 
leven thuis zo chaotisch is dat het hem of haar 
verstorend maakt op school, omdat ze thuis 
niets hebben.’  Hij stelde de vraag : ‘Kennen jullie 
zo’n kind? Hebt u ooit zo’n kind ontmoet?’ Het 
antwoord van de aanwezigen galmde in de zaal: 
‘Ja’.
Aartsbisschop Gordon, zelf dyslectisch, herinnerde 
de leerkachten er ook aan om het dyslectisch 
kind te herkennen, die misschien de volgende 
aartsbisschop van Port-of-Spain zou kunnen zijn, 
de volgende minister president van Trinidad & 
Tobago of de volgende uitvinder.

Bron: Catholic News TT/vertaald door MM

‘Reik uit naar de scholier die liefde zoekt’

Met de erkenning van de wonderen wordt groen 
licht gegeven voor de heiligverklaring van Romero 
en Paulus VI op de bisschoppensynode in oktober 
2018.

Paus Franciscus heeft decreten ondertekend met 
de erkenning van de wonderen toegeschreven 
aan de tussenkomst van de zalige paus Paulus VI 
(1897-1978) en de Salvadoraanse armenbisschop 
Oscar Arnolfo Romero Galdámez (1917-1980). 
Daardoor kunnen beiden op de bisschoppensynode 
in oktober heilig verklaard worden.

Paus Paulus VI werd in 1897 als Giovanni Montini 
geboren in Concesio (Lombardije, Italië). Op zijn 
22ste werd hij tot priester gewijd. Daarna werd 
hij aartsbisschop van Milaan en in 1963 tot paus 
verkozen, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. 
Onder zijn pontificaat werden verschillende 

conciliedecreten en belangrijke encyclieken 
gepubliceerd. In 1969 werd ook een nieuw Romeins 
missaal uitbracht. Paus Paulus VI overleed in 1978. 
Op 19 oktober 2014 werd hij door paus Franciscus 
zalig verklaard.

Oscar Arnolfo Romero Galdámez (1917-1980) was 
aartsbisschop van San Salvador, de hoofdstad van 
El Salvador. De verdediger van de mensenrechten 
werd op 24 maart 1980 in een ziekenhuiskapel 
door een rechts doodseskader vermoord toen hij 
voorging in een eucharistieviering. Kort daarvoor 
had hij een eredoctoraat van de KU Leuven. 
ontvangen. Op 23 mei 2015 werd hij door de paus 
in El Salvador zalig verklaard.

Paus Franciscus erkende ook nog wonderen van 
de Italiaanse priester, ordestichter en zalige 
Francesco Spinelli (1853-1913), de Italiaanse 
priester Vincenzo Romano(1751-1831) en de Duitse 
kloosterzuster en ordestichtster Maria Caterina 
Kasper(1820-1898). Daarmee kunnen ook zij in het 
najaar heilig verklaard worden.

Bron: Kerknet.be/bewerkt lsk

Paus Franciscus 
populair in Spanje

De datum van 13 maart 2018 is voor paus 
Franciscus de vijfde verjaardag van de start van 
zijn pontificaat. Naar aanleiding daarvan hield 
het Spaanse weekblad Vida Nueva, samen met 
een onderzoeksinstituut, een enquête over de 
populariteit van de eerste Spaanstalige paus sinds 
eeuwen.

Volgens de studie met als titel: ‘Hoe zien 
Spanjaarden Paus Franciscus’,  zou bijna 80 
procent van de Spanjaarden tussen 18 en 29 
jaar een biertje met paus Franciscus drinken. Bij 
volwassenen tussen de 30 en 44 jaar stijgt dit 
cijfer zelfs tot bijna 82 procent. 71 procent van de 
Spanjaarden kan zich herkennen in het beleid van 
de Argentijnse paus.

Vida Nueva onderzocht ook de redenen van deze 
populariteit. Hij dankt die vooral aan zijn strijd 
tegen seksueel misbruik door geestelijken (72 
procent), zijn inzet voor de armen en vluchtelingen 
(62 procent) en op de derde plaats zijn benadering 
van minderheden zoals homoseksuelen (51 
procent). Spanjaarden waarderen vooral de moed 
(95 procent) en de intelligentie en nabijheid tot 
mensen (beide 94 procent) van paus Franciscus.

Bron: Kerknet.be

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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Leer Humanae Vitae onveranderlijk

Volledige Bijbel is in 
674 talen beschikbaar

Volgens de Wereldvereniging van 
Bijbelverenigingen (UBS) is de volledige Bijbel nu 
beschikbaar in 674 talen, 26 meer dan een jaar 
geleden. Daarmee hebben nu 5,4 miljard mensen 
in hun eigen taal toegang tot alle teksten van 
het Oude en het Nieuwe Testament.  Het Nieuwe 
Testament is in 1.515 talen beschikbaar, 83 meer 
dan in het voorgaande jaar. Voor 3.324 van de 
7.100 levende talen wereldwijd is minstens een 
Bijbelboek in eigen taal beschikbaar.
Volgens UBS-secretaris-generaal Michael Perreau 
blijft het de bedoeling om ervoor te zorgen dat 
Bijbel voor iedereen beschikbaar is. Voor dit jaar 
is er onder meer een uitgave van het Nieuwe 
Testament in Ge'ez, de liturgische taal van de 
orthodoxe en de katholieke Kerk in Ethiopië, 
gepland. Bijbelverenigingen werken momenteel 
aan meer dan 400 vertaalprojecten over de hele 
wereld.

Bron: Kerknet.be

wereldkerk

 “Het christendom biedt geen gemakkelijke troost, 
het is geen binnendoorweggetje, maar vraagt 
om geloof en een gezond moreel leven dat het 
kwaad, egoïsme en corruptie afwijst. Een gelovig 
en moreel leven geeft ons de ware en grote hoop 
in God de Vader, die rijk is aan barmhartigheid, 
die ons zijn enige Zoon heeft gegeven en ons zo 
zijn immense liefde heeft onthuld””. Sprekend tot 
de pelgrims op het Sint-Pietersplein reflecteerde 
Franciscus op het zondagsevangelie, waarin Jezus 
spreekt met Nicodemus. De paus legde uit wat er 
gebeurt met wie in de waarheid gelooft en wandelt, 
en wat er gebeurt met wie dat niet doet.

God blijft niet afzijdig
Jezus’ bevestiging dat God zijn Zoon niet zond 
om de wereld te veroordelen, maar om haar door 
Hem te redden vat de kern van de christelijke 
boodschap samen, sprak paus Franciscus.
Deze boodschap is dat “zelfs als de situatie 
wanhopig lijkt, God ingrijpt en de mens verlossing 
en vreugde aanbiedt”. God blijft niet afzijdig maar 
treedt binnen in de geschiedenis van de mensheid 
om haar met zijn genade te bewegen en om haar te 
redden.

Christenen zijn geroepen om naar deze 
aankondiging te luisteren en de verleiding te 
weerstaan om al te zeker van zichzelf te zijn, 
zonder God te werk te willen gaan en “bevrijd” te 
willen zijn van Hem en zijn Woord.

'Gevaarlijke binnendoorweggetjes'
“Als we de moed vinden onszelf te zien voor 
wat we zijn, dan beseffen we dat we mensen 
zijn die geroepen zijn om om te gaan met onze 
breekbaarheid en onze beperkingen”, merkte 
Franciscus op. Hij voegde toe dat beperkt denken, 
mensen er soms toe kan brengen angstig te zijn 
voor de toekomst, of bang voor ziekte en dood.
Dit is volgens hem de reden dat veel mensen 
naar “een uitweg” zoeken en zich keren naar 
“gevaarlijke binnendoorweggetjes”, zoals de tunnel 
van drugs, bijgeloven of verwoestende magische 
rituelen.
Het christendom echter biedt een andere weg. 
Hoewel het niet gemakkelijk is, leidt het naar hoop, 
zei de paus. Hij wees op het beeld van Jezus aan het 
kruis en noemde dat de grootste manifestatie van 
Gods liefde.

God neemt ons bij de hand
“Het is goed om onze beperkingen te kennen, niet 
om ontmoedigd te raken, maar om ze aan God 
aan te bieden, en Hij helpt ons op het pad van het 
dagelijks leven. Hij neemt ons bij de hand, en Hij 
laat ons nooit alleen, nooit. Daarom hebben we 
vreugde.”
Als de christenen zich wortelen in de bevestiging 
dat Jezus niet kwam om de wereld te veroordelen 
maar om haar te redden, dan is ons vertrouwen 
onwankelbaar. 

Bron:KN/bewerkt lsk

Christendom is geen binnendoorweggetje

De katholieke leer over de voortplanting, zoals 
neergeschreven in de encycliek Humanae Vitae 
(1968) kan niet veranderd worden, zelfs niet door 
een paus. Dat heeft kardinaal Gerhard Müller 
vorige week gezegd tijdens de presentatie van het 
boek ‘Karol Wojtyla en Humanae Vitae’ van Pawel 
Galuska. Het boek beschrijft de bijdrage van de 
latere Poolse paus aan de encycliek. Müller ging in 
op recente pogingen om Humanae Vitae opnieuw 
te interpreteren. “Het opleggen van een heterodoxe 
leer aan de gelovigen is een misdaad tegen de Kerk 
en een verraad van haar opdracht en mandaat 
het geloof te behouden zoals authentiek door de 
apostelen is overgeleverd”.

Contraceptie soms ‘vereist’
Daarmee verwees hij naar het artikel ‘Humanae 
Vitae herlezen in het licht van Amoris laetitia’ van 
de Italiaanse theoloog Maurizio Chiodi. Chiodi 
werd onlangs door paus Franciscus benoemd tot 
lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. In 
het artikel, gepubliceerd in de katholieke krant 
Avvenire, schrijft Chiodi dat “er omstandigheden 
zijn die het gebruik van contraceptie vereisen” 
omdat in die gevallen “technische interventie niet 
de verantwoordelijkheid van vruchtbare relaties 
loochenen”.

Daad van verantwoordelijkheid
Kunstmatige methoden van geboorteregeling 
“kunnen een daad van verantwoordelijkheid zijn, 

niet om het geschenk van een kind radicaal af 
te wijzen, maar omdat de verantwoordelijkheid 
van het paar en het gezin tot andere vormen van 
welkom en gastvrijheid roept”, aldus Chiodi die 
daarmee lijnrecht tegen de encycliek ingaat.
Müller verwierp iedere poging om Humanae 
Vitae te reïnterpreteren en benadrukte dat ook 
de geheime commissie die het ontstaan van de 
encycliek bestudeert de leer niet zal kunnen 
aanpassen.

Vermeende dogmaverklaring
Tijdens de boekpresentatie werd ook ingegaan op 
een gerucht dat Karol Wojtyla er in een brief bij 
paus Paulus VI op zou hebben aangedrongen de 
leer van Humanae Vitae ex cathedra onfeilbaar 
te verklaren. In de brief, die in het boek is 

opgenomen, vraagt hij Paulus VI niet de leer 
onfeilbaar te verklaren, maar te benadrukken dat 
de leer deel uitmaakt van het universele Leergezag 
en daarmee onfeilbaar is, aldus Livio Melina, van 
2006 tot 2016 president van het Johannes Paulus II 
Instituut in Rome.

‘Nepnieuws’
Volgens Melina gaat het om pogingen van bepaalde 
media Karol Wojtyla neer te zetten als een “rigide” 
traditionalist tegenover een “meer open” Paulus 
VI. Melina sprak van een typisch voorbeeld 
van “nepnieuws”. Dat beeld werd onder meer 
gesuggereerd in een recent hoofdredactioneel 
commentaar van Avvenire, een uitgave van de 
Italiaanse bisschoppenconferentie.

‘Schadelijke’ interpretaties
De toenmalige kardinaal van Krakau stelde paus 
Paulus VI in 1969 een reeks maatregelen voor die 
erop gericht waren priesters en leken te helpen 
moeilijkheden aan te pakken die het gevolg waren 
van “schadelijke” interpretaties van Humanae 
Vitae. Later zou hij als paus benadrukken dat “wat 
de Kerk over anticonceptie leert, niet een door 
theologen vrij te bediscussiëren onderwerp is. 
Het tegenovergestelde leren komt neer op het in 
dwaling brengen van het morele geweten van de 
echtgenoten.”

Bron KN/bewerkt lsk
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

za 17 11.00u: Sacrament van de Biecht 
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	18	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	5e	zondag	40-dagen	
tijd	
za	24	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht	
	 19.00u:	Viering	Palmzondag	
zo	25	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	van	Palmzondag
ma	26	 18.30u:	Boeteviering
wo 28 10.00u: Dankdienst PAS
	 18.30u:	Oliewijding
do	29	 18.30u:	Viering	Witte	Donderdag.	Geen	H.	Mis	om	
06.30u en 12.00u
vr	30	 11.00u:	Kinderviering	Goede	Vrijdag.	Geen	H.	Mis	
om 06.30u en 12.00u
	 15.00u:	Kruisweg
za	31	 21.30u:	Paaswake	met	Heilige	Doopsel	en	Eerste	
Heilige	Communie	–	PK	Tieners
zo	01	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	van	Pasen
ma	02	 08.00u:	Doopdienst
	 10.00u:	Eucharistieviering	Tweede	Pasen
	 11.30u:	Uitdeling	Wijwater	van	Pasen
 19.00u: Requiemmis
Mededelingen
•	Zondag	na	de	Hoogmis	fundraising	in	het	paviljoen.
•	Op	zondag	18	maart	a.s.	zal	Mgr	Sudarso,	Aartsbisschop	
uit	Palembang,	Indonesië,	voorgaan	in	de	Pontificale	
Hoogmis	om	10.00u.
•	Elke	dinsdag	om	10.30u	Noveengebed	OLV	van	
Altijddurende	Bijstand	in	de	Mariakapel	van	de	Kathedraal.
•	De	Vastenactie	2018	wordt	gehouden	ten	behoeve	
van	de	bouw	van	een	nieuwe	kerk	voor	de	St.	
Thaddeusparochie	te	Groningen.	Achter	in	de	kerk	kunt	u	
een	enveloppe	verkrijgen	voor	uw	bijdrage.	

za	17	 17.30u:	H.	Mis
wo	21	 17.30u:	Kruisweg
za	24	 17.30u:	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	eerste	communie	
tieners	en	volwassenen
ma	19	 18.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	Sint-Jozef
wo	21	 18.00u:	Biechtviering	voor	Pasen
do	22	 16.00u:	Een	kwartiertje	voor	God	(tot	18.00	uur)	
met	biechtgelegenheid
vr	23	 18.00u:	H.	Mis
za	24	 18.00u:	H.	Mis	vooravond	Palmzondag	-	Passie	van	
de	Heer
zo	25	 08.00u:	H.	Mis	Palmzondag	-	Passie	van	de	Heer
Mededelingen op Noord
•	Welkom	aan	de	tafel	van	de	Heer,	volwassenen	en	tieners	
die	op	zondag	18	maart	hun	eerste	communie	doen!
•	Wij	bevelen	nog	steeds	de	vastenactie	bij	u	aan.	Velen	
hebben	reeds	de	enveloppe	afgegeven.	U	doet	toch	ook	
mee!?
•	Biechtviering	voor	Pasen:	woensdag	21	maart	om	18.00	
uur	in	de	Driekoningenkerk.	Er	staan	meerdere	priesters	
ter	beschikking.	Die	avond	geen	eucharistieviering!
•	Op	Palmzondag	houden	wij	zowel	in	Sint-Augustinus	
(8.00	uur)	als	in	Sint-Jozef	(10.00	uur)	palmwijding	en	
eucharistieviering.	Palmtakken	zelf	meebrengen!	In	Heilige	
Driekoningen	wijden	wij	de	palmtakken	in	de	dienst	van	
zaterdagavond	(18.00	uur)	en	op	zondagmorgen	(8.00	uur).	
Ook	hier	vriendelijk	verzoek	om	palmtakken	zelf	mee	te	
brengen!
•	Met	het	oog	op	Goede	Week	en	Pasen	verschijnt	er	
een	extra	rondzendbrief.	Deze	ligt	achter	in	de	kerk	bij	de	
zangboeken.	Wordt	ook	digitaal	verzonden	aan	de	ons	
bekende	adressen.
•	Dank	aan	de	mensen	die	meededen	aan	’24	uren	voor	
de	Heer’,	vooral	degenen	die	de	inbreng	vanuit	Noord	
voorbereidden	en	vorm	gaven.
•	Op	9	maart	is	overleden	Ngadikoen	Martotaroeno	(80),	
trouwe	kerkganger,	beter	bekend	als	‘oom	Snorrie’.	Hij	

woonde	op	Lisztstraat	20.	Wij	condoleren	zijn	echtgenote	
en	kinderen!

zo	18	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	H.	Mis	vijfde	
zondag	in	de	veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo	25	 08.00u:	H.	Mis	Palmzondag	-	Passie	van	de	Heer

zo	18	 09.00u:	H.	Mis	vijfde	zondag	in	de	veertigdagentijd	
met kindernevendienst
zo	25	 10.00u:	H.	Mis	Palmzondag	-	Passie	van	de	Heer

zo	18	 10.00u:	H.	Mis
	 11.45u:	Engelse	mis
zo	25	 10.00u:	H.	Mis	begint	met	processie
wo	28	 18.30u:	Oliewijding	in	de	kathedrale	basiliek
do	29	 18.30u:.	Voetwassing.	Witte	Donderdag	(Laatste	
avondmaal	vd	Heer)
vr	30	 15.00u:	Kerkdienst.	Goede	Vrijdag
	 18.00u:	Stations	of	the	cross/passion	of	the	Lord
za	31	 Stille	zaterdag:	10.00u:	Zegenen	van	het	water
 19.00u: Paaswake
zo	01	 10.00u:	H.	Mis
	 12.00u:	Paasbrunch	in	de	tuin
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
zo	25	 10.00u:	H.	Mis	begint	met	processie
vr	30	 18.00u:	Stations	of	the	cross/passion	of	the	Lord
za	31	 Stille	zaterdag:	19.00u:	Paaswake
zo	01	 10.00u:	H.	Mis

za	17	 19.00u:	H.	Mis
zo	18	 08.00u:	H.	Mis	5e	zondag	vd	Vastentijd
za	24	 19.00u:	H.	Mis
zo	25	 08.00u:	H.	Mis.	Palmzondag	(processie	met	
palmtakken	binnen	de	kerk	vanuit	de	parochiezaal)
wo	28	 18.30u:	Oliewijding	in	de	kathedrale	basiliek
vr	30	 09.00u:	Kinderkruisweg.	Goede	Vrijdag
	 15.00u:	Kerkdienst
za	31	 Stille	zaterdag:	19.00u:	Paaswake
zo	01	 08.00u:	Hoogmis	van	Pasen.	H.	Mis
Padvinders:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	Clubactiviteiten.	
Muzieklessen	elke	zondag,	dinsdag	en	woensdag:	
17.30u-20.00u.	Gidsen:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	
Clubactiviteiten.	Misdienaars:	elke	zondag:	van	10.00	
-		12.00u:	Blokfluit	Combo	oefening.	Maria	Legioen:	elke	
maandag:	17.00u.	Charismatische	gebedsbijeenkomst:	elke	
donderdag:	18.00u.

zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	19	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di 20 18.00u: Biddende moeders
18.30u:	Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo	21	 18.30u:	Begi	Kerki

za	17	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Ashiana	
	 17.00u	-18.00u:	Dansbaton	van	de	padvinders	(erf	
St.	Thomas	van	Aquinoschool)
zo18	 08.00u:	Eucharistieviering
	 18.30u:	Rozenkrans	|	19.00u:	Eucharistieviering
wo	21	 18.30u:	Rozenkrans	|		19.00u	Eucharistieviering
vr	23	 17.30u:	Doopinstructie	(doop	2e	Pasen)
za	24	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Esterhof	
zo	25	 08.00u:	Palmzondag.	Eucharistieviering	
	 18.30u:	Rozenkrans	|	19.00u:	Eucharistieviering

Voor Palmzondag graag eigen palmen meenemen!!
•	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	18	 08.00u:	Woco
ma	19	 17.00u:	Spreekuur	|	17.00u:	PK	EHC
	 18.00u:	PK	Volwassenencatechese
	 18.00u:	Bidgroep	vd	Charismatische	Vernieuwing
wo	21	 17.00u:	PK	Vormsel
do	22	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed
	 18.30u:	H.	Mis
vr	23	 06.30u:	Stille	mis
18.00u:	Kruisweg
Doopdienst	is	op	2	april	2018	op	2e	Pasen	om	10.00	uur.
Boeteviering	wordt	gehouden	op	zondag	25	maart	2018	
om	18.30	u	en	u	kunt	op	die	dag	voor	de	biecht.
Overleden	mw	Chequita	Val.	Moge	haar	ziel	in	vrede	
rusten.

za	17	 18.30u:	2e	Meditatieve	dienst
zo	18	 07.30u:	Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo	21	 08.00u:	Schooldienst
vr	23	 18.00u:	Kruisweg
za	24	 18.30u:	3e	en	laatste	Meditatieve	dienst
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering	en	maandag,	
dinsdag	en	vrijdag	om	07.00	uur.
•	Het	thema	van	de	meditatieve	diensten	is:	“Door	het	
aldoor	toenemen	van	de	zonde	zal	de	liefde	van	de	
meesten	verkoelen”.
•	Spreekuur	Pater	Jan:	Maandag	19	maart:	16.00	–	19.00	
uur;	Woensdag	21	maart:		16.00	–	17.00	uur	en	Vrijdag	
23	maart:	16.00	–	17.00	uur.	Voor	een	afspraak,	contact	
maken 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.	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

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

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

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

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

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

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

Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

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

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

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

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

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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00 

Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie

E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

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

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

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	17	 19.00u:	Eucharistieviering	(ptr	Fransiskus)	5e	
zondag	van	de	vasten
ma	19	 16.30-18.30u:	Catechese	(leidsters)	EHC	en	
H.Vormsel
di	20	 18.00u:	Diaconiegroep
vr 23 10.00u: Soos
zo	25	 08.00u:	Eucharistieviering	Palmzondag	(ptr	Jan)
ma	26	 16.30-18.30u:	Catechese	(leidsters)	EHC	en	H.	
Vormsel

Mededeling:
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering
di	20	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	21	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
	 17.30u:	Volwassenencatechese
do	22	 Geen	activiteiten
vr	23	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)

za	24	 19.00u:	Eucharistieviering	van	palmzondag	met	
palmwijding

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	17	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	biecht
zo	18	 08.00u:	H.	Mis.
za	24	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	biecht.
zo	25	 08.30u:	H.	Mis.	Palmzondag.	Palmwijding	in	de	
kapel	en	daarna	in	processie	naar	de	kerk.

zo	18	 08.00u:	Woco
di	20	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	21	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	17	 18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis
zo	18	 08.00u:	Rozenkransgebed
	 08.30u:	H.	Mis	5e	zondag	in	de	Veertigdagentijd
ma	19	 18.45u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis
di 20 16.00u: Seniorensoos
 16.30u: Parochiecatechese
	 16.30u:	Optreden	van	jongeren:	het	passieverhaal
wo	21	 19.00u:	H.	Mis
do	22	 08.30u:	Kinderkruisweg	voor	St.	Claraschool
vr	23	 07.00u:	H.	Mis
	 08.30u:	Kinderkruisweg	voor	St.	Alfonsiusschool
	 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	maandag	19	maart	brengt	een	delegatie	olv	de	
aartsbisschop	van	Indonesie	een	orientatiebezoek	aan	de	
parochie.	Zij	zullen	twee	dagen	verblijven.
•	Op	dinsdag	20	maart	om	16.30	uur	zullen	jongeren	
van	de	parochie	het	passieverhaal	uitbeelden	in	de	St.	
Jozefkerk.	Een	ieder	is	van	harte	welkom.

zo	18	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	H.	Mis.	5e	zondag	in	de	Veertigdagentijd
wo	21	 08.30u:	Kinderkruisweg	St.	Theodorusschool
vr	23	 17.00u:	Kruiswegoefening

zo	18	 08.00u:	Woco
ma	19	 16.00u:	Parochiecatechese	Jaar	I
wo	21	 16.30u:.	Parochiecatechese	Jaar	II
do	22	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	III
	 17.00u:	Volwassenencatechese
vr	23	 17.00u:	Kruiswegoefening

zo	18	 09.00u:	Woco

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

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

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. 8889014

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

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE 
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp 

Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin 
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.

com | FB: heiligebernadettekerk

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

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

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

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

Oud-student KU 
Leuven doet mee aan 
voorbereiding synode 
over Amazone 

Paus Franciscus heeft  18 leden benoemd voor de 
raad die de bisschoppensynode over de Amazone 
moet voorbereiden. De raad wordt geleid door 
de Braziliaanse kardinaal Claudio Hummes, de 
aartsbisschop van São Paulo en een vertrouweling 
van de paus. Onder de andere leden bevindt zich, 
naast de te verwachten namen zoals die van 
curiekardinaal Peter Turkson en aartsbisschop 
Paul Richard Gallagher van het staatssecretariaat 
van de Heilige Stoel, ook die van bisschop Karel 
Martinus Choennie van Paramaribo (Suriname).
Karel Choennie werd op 20 december 1958 
geboren en studeerde pedagogie in Nijmegen 
en pastoraaltheologie aan de KU Leuven. Van 
2003 tot 2005 was hij bisschoppelijke vicaris 
van het bisdom Paramaribo. In 2005 werd hij er 
vicaris-generaal en op 11 november 2015 werd hij 
benoemd tot bisschop van Paramaribo.

Bron: kerknet.be/bewwerkt lsk

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

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

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

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.
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