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Het ABC van de Goede Week

In de Goede Week - dit jaar 2018 van zondag 25
maart tot zondag 1 april - gedenken de christelijke
kerken het lijden en sterven van Jezus Christus. Op
paaszondag 1 april 2018 wordt de verrijzenis van
Jezus uit de doden gevierd. Dat gebeurde bijna 2000
jaar geleden in Jeruzalem. Het is het belangrijkste
feest van de Kerk, belangrijker bijvoorbeeld dan
Kerstmis. In onderstaand ABC worden de belangrijkste
gebeurtenissen, gebruiken, feest- en gedenkdagen van
de Goede Week en Pasen op een rij gezet.

A van Jozef van Arimatea
Jozef, afkomstig uit de Joodse stad Arimatea was
lid van het Sanhedrin (de Hoge Raad). Hij was een
welmenend en rechtschapen man, die dan ook niet
had ingestemd met de plannen en handelwijze
rond Jezus' kruisiging. In het geheim, uit vrees voor
de Joden, was hij zelfs leerling van Jezus. Hij moet
welgesteld geweest zijn, want hij had voor zichzelf
een graf laten uithouwen in de stenen. Na Jezus'
dood ging hij naar Pilatus en vroeg hem om het
lichaam van Jezus. Na het van het kruis genomen
te hebben wikkelde hij het in een lijkwade en legde
Jezus in het graf dat voor hemzelf bestemd was
en waarin nog nooit iemand was neergelegd. Drie
dagen verbleef Jezus in dit graf om er met Pasen uit
te verrijzen. Jozef van Arimatea zou in een vat het
bloed van Jezus opgevangen hebben dat bewaard
wordt in Genua. Volgens sommige legenden is dat
vat de beroemde Heilige Graal uit de verhalen van
Koning Arthur en zijn Ridders van de Ronde Tafel.
B van Barabas
De Romeinse landvoogd Pontius Pilatus moest
Jezus berechten. Hij meende echter dat de
beschuldigingen aan zijn adres niet voldoende
waren om hem tot de kruisdood te veroordelen. In
een poging een uitspraak te vermijden gaf hij het
verzamelde volk de keus: of de opgebrachte Jezus
vrij laten of de moordenaar Barabas. Het volk koos
voor Barabas.
C van Chrismamis
De chrismamis wordt op Witte Donderdag - of op
de vooravond daarvan - gevierd in de kathedralen
van de bisdommen overal in de wereld. Tijdens
deze viering wordt het chrisma, de heilige Olie,
door de bisschop gewijd. Het chrisma wordt
aansluitend aan de viering verdeeld onder de

aanwezige vertegenwoordigers van de diverse
parochies en daar in dat jaar gebruikt bij de
bediening van de sacramenten als doopsel,
vormsel en ziekenzegening. Ook wordt de olie
gebruikt bij de toediening van het sacrament
van het priesterschap en bij een eventuele
bisschopswijding.

D van doornen
Jezus werd mede ook ter dood veroordeeld
omdat Hij zich Koning der Joden had genoemd.
De Romeinse soldaten grepen dat aan om Hem te
bespotten. Ze hingen Hem een 'koninklijke' mantel
om, gaven Hem een rietstok als scepter en zetten
Hem een kroon op gevlochten van doornen.
E van eieren
Eieren zijn van oudsher met Pasen verbonden als
symbolen van de vruchtbaarheid omdat uit het ei
nieuw leven voortkomt. Een oude gewoonte was
dan ook het begraven van eieren om de akkers
vruchtbaar te maken. Daaruit ontstond het zoeken
naar eieren door de kinderen op paasmorgen. Ook
kregen de armen eieren uitgereikt. Het ei werd
door de eerste geloofsverkondigers ook gezien als
zinnebeeld van de opstanding van Christus. Uit
het 'ei' - het graf van Jezus - kwam nieuw leven.
In vroegere tijden werden geschilderde eieren
meegenomen naar de kerk om daar te worden
gewijd.

F van Farizeeën
De Farizeeën vormden een Joodse partij in
Palestina in het begin van onze jaartelling, ten
tijde van Jezus dus. Aanhangers van deze partij
wilden de Wet van Mozes zo nauwkeurig mogelijk
in acht nemen. Zij geloofden in de verrijzenis van
het lichaam en in een komende vergelding. En zij
geloofden dat het lot van de mensen bepaald was.
Ze leerden het bestaan van engelen en geesten en
stonden open voor niet-joodse ideeën. Veel van hun
opvattingen zijn te lezen in het Nieuwe Testament.
Daarin is regelmatig sprake van conflicten. De
religieuze groepering speelt bij het proces en
de dood van Jezus geen rol. Dat komt door hun
reputatie van nederigheid en zachtmoedigheid,
ook in rechtspraak. Jezus had veel discussies met
Farizeeën. Volgens het Nieuwe Testament stellen
niet alle Farizeeën zich vijandig op tegenover

Jezus; sommigen hebben zelfs respect voor Hem.
De apostel Paulus was van huis uit een Farizeeër.
Enkele Farizeeërs waarschuwen Jezus dat koning
Herodes Hem wil doden. Farizeeën genieten veel
steun van de bevolking en de meesten sluiten
zich niet aan bij het beginnende christendom.
Daardoor kan de beweging van Jezus weinig Joodse
aanhangers werven, wat frustraties oproept bij
de volgelingen van Jezus. De Farizeeën worden
soms wel eens verward met de Sadduceeën, de
werkelijke tegenstanders van Jezus, die de kleine
bovenlaag van de Joodse bevolking vormen en
nauw samenwerken met de Romeinen.
G van Goede Vrijdag
De vrijdag voor Pasen heet Goede Vrijdag. Het
is de dag waarop Christus' kruisdood wordt
herdacht. Om drie uur 's middags wordt in veel
kerken de kruisweg gebeden. Daarbij worden 14
of 15 taferelen herdacht die de kruisweg hebben
uitgemaakt die Jezus moest gaan. Dat zijn: Jezus
wordt ter dood veroordeeld / Jezus neemt het
kruis op zijn schouders / Jezus valt voor de eerste
maal onder het kruis / Jezus ontmoet zijn Heilige
Moeder / Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis
te dragen / Veronica droogt het aangezicht van
Jezus af / Jezus valt voor de tweede maal / Jezus
troost de wenende vrouwen / Jezus valt voor
de derde maal / Jezus wordt van zijn klederen
beroofd / Jezus wordt aan het kruis genageld /
Jezus sterft aan het kruis / Jezus wordt van het
kruis afgenomen / Jezus wordt in het graf gelegd.
In de avonduren vindt een liturgische plechtigheid
plaats waarbij de kruisverering centraal staan.
Goede Vrijdag - en de daaropvolgende zaterdag
tot aan de paaswake - is de enige dag van het jaar
waarop in de katholieke Kerk geen eucharistie
wordt gevierd. Bovendien is Goede Vrijdag voor
katholieken een voorgeschreven vasten- en
onthoudingsdag. Goede Vrijdag is een droevige
dag, maar wordt 'goed' genoemd, omdat door
Christus' dood iedere mens mag hopen dat hij van
zijn zonden verlost kan worden en lijden en dood
daarom niet zinloos zijn.

H van honderdman
De honderdman (centurion) was de leider van
een groep Romeinse soldaten. Deze groep hield
de wacht bij het kruis van Jezus. Nadat Jezus
gestorven was, gaf hij aan tot geloof te zijn
gekomen De soldaten boden Christus aan het
kruis een bitter kruid aan, alsem genaamd, dat
bedwelmend werkt om de pijn te verzachten. Maar
Hij weigerde, om het lijden bij vol bewustzijn te
kunnen ondergaan. Boven aan het kruis waarop
Jezus stierf brachten de soldaten een spottend
bedoeld naambordje aangebracht dat een afkorting
liet zien: INRI. In het Latijn drukt dit uit: Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum. Vertaald wil dit zeggen:
Jezus van Nazaret, Koning der Joden.
wordt vervolgd op pagina A3
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van de
Kanselarij
Stichting voor het Kind
De afgelopen week was de Stichting voor het
Kind in het nieuws vanwege een oproep die het
Korps Politie Suriname had geplaatst op zijn
website. Daarin werd gevraagd dat de eigenaar
of verantwoordelijke van het pand waarin de
stichting was gehuisvest zich aanmeldde, vanwege
de plunderingen die al geruime tijd gaande waren
in het gebouw. Inmiddels is vrijwel alles wat zich in
het gebouw bevond weggedragen door onverlaten
en is men ertoe overgegaan om ook wasbakken,
wc-potten, kranen, deuren en ramen weg te
dragen. Een ware leegroof van het gebouw.
Van vele kanten uit de samenleving ontvingen
wij bij het Bisdom berichten dat dit gebeurde
en of het Bisdom niet moest ingrijpen. Voor alle
duidelijkheid willen wij vooraf nadrukkelijk
stellen dat de Stichting voor het Kind geen
Bisdomstichting is en ook geen kerkelijke stichting.

Opgericht 01 januari 1956
Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

In het verre verleden was er wel een zekere
betrokkenheid vanuit de kerk, met name door de
Zusters van Oudenbosch, die zeer begaan waren
met het werk van deze stichting en dus op eigen
manier hebben bijgedragen. De stichting ontfermde
zich vooral over kinderen (meisjes) die slachtoffer
waren geweest van seksueel misbruik en bood
hun opvang. Vermeldenswaard is wel dat gebouw
waar de stichting gevestigd was, en die thans is
leeggeroofd, ooit eigendom was van de Zusters van
Oudenbosch, tezamen met het belendende pand
waar vroeger de Laetitiaschool was ondergebracht
en thans gebruikt wordt als het dienstencentrum
van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.
De zusters hebben ooit het gebouw in kwestie in
eigendom overgedragen aan de stichting, kennelijk
als gebaar van ondersteuning van het werk van
deze stichting.
Wij betreuren het ten zeerste dat deze stichting
niet langer haar werk kon voortzetten en dat op
deze wijze is omgegaan met het gebouw, dat in
goed vertrouwen en geloof aan de stichting was
geschonken door de zusters.
De bisschop probeert thans, in overleg met het
bestuur, te zoeken naar een oplossing om te
voorkomen dat het allemaal verloren gaat en om de
stichting nieuw leven in te blazen, vooral vanwege
het doel waarmee voorzien werd in een uiterst
grote nood in onze samenleving.

Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

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

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
OMHOOG”
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geloof & leven

Het ABC van de Goede Week
I van intocht
Op Palmzondag, zeven dagen voor Pasen en
tevens het begin van de Goede Week, wordt de
intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Zittend
op het veulen van een ezel trok Jezus de stad
in en velen spreidden hun kleren uit op de weg.
Anderen deden hetzelfde met twijgen, die ze op
het veld gesneden hadden. Ze riepen uit: 'Hosanna'.
Ook nu nog worden palmtakken gezegend en
uitgereikt om thuis achter de kruisbeelden te
steken. De overtuiging is daarbij dat daarvan
een beschermende werking uitgaat. Elders in
de wereld maken kinderen vaak met allerlei
symbolen versierde palmtakken en trekken er mee
door de straten. Deze 'palmpasen' is een stok in
kruisvorm, versierd met takjes, snoep, paaseitjes
en bovenop een haan van brood. Deze stok is met
veel symboliek omgeven en geeft de bijzondere
momenten in de komende Goede Week aan. De
groene takjes verwijzen naar Christus' intocht,
het brood naar de instelling van de eucharistie
op Witte Donderdag, het kruis naar het lijden en
sterven van Jezus op Goede Vrijdag en het snoep
en de overige versierselen naar de vreugde van het
nieuwe leven dat Pasen brengt.
J van Judas
Judas Iskariot was een volgeling van Jezus. Hij
was echter teleurgesteld in diens leer en leven en
besloot Hem uit te leveren aan diegenen die Hem
naar het leven stonden. Voor dertig zilverlingen
verraadde Judas zijn Meester. Volgens de
overlevering heeft Judas zich later verhangen.

K van klokken
Tijdens de liturgieviering van Witte Donderdag
worden de kerkklokken voor het laatst geluid,
om vervolgens pas weer te luiden in de feestelijke
paaswake op zaterdagavond. In het volksgeloof
werd gezegd dat de klokken dan naar Rome
waren vertrokken en met Pasen terugkeerden.
Ondertussen zou de paus ze dan hebben gezegend
en waren zij door een wonder gevuld met
paaseieren.

L van Lumen Christi
De lichtceremonie is één van de onderdelen
van de paaswake, de rijke en een van de meest
oorspronkelijke liturgievieringen van de
christelijke traditie die wordt gevierd op de avond
van Stille Zaterdag. Onderdeel van deze viering
is de lichtceremonie. Buiten de kerk wordt een
vuur aangelegd, waaraan de paaskaars wordt
ontstoken. Deze wordt vervolgens de donkere
kerk binnengedragen als symbool van het Licht
dat Christus is. Dit Licht wordt aan de gelovigen
gebracht, waarbij de kaarsdragende priester of
diaken drie maal zingt: 'Lumen Christi' (= Licht van
Christus).
M van Maria
Maria Magdalena en Maria de moeder van Jakobus
en Jozef waren de eersten die bij het graf van de
verrezen Christus aankwamen. Aan hen verscheen
een engel om te zeggen dat Hij verrezen was.
Maria, de moeder van Jezus, was daar niet bij.
Zij was het wel die samen met Johannes bij de
stervende Jezus onder het kruis stond en bij de
kruisafname haar Zoon in de armen nam, voor Hij
in het graf werd gelegd. Die voorstelling heet de
'piëta', waarvan de meest bekende in de Sint-Pieter
in Rome te zien is.
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N van Nicea
Op het concilie van Nicea in 325 werd de 'roerende'
(= wisselende) datum van het paasfeest definitief
vastgesteld. Sindsdien geldt dat Pasen wordt
gevierd op de zondag na de eerste volle maan
van de lente. Dat het niet op een vaste dag op
de gewone kalender valt, is een verwijzing naar
de oorsprong, het Joodse paasfeest, dat ook
afhankelijk was en is van de volle maan. Hierdoor
schuift Pasen heen en weer tussen 22 maart en
25 april en kan de datum van het feest dus 35
dagen verschillen. Wat betreft de tijdsbepaling is
de afhankelijkheid van de maanfasen het enige
punt van vergelijking met het Joodse paasfeest
of Pesach. Tijdens het concilie werd namelijk
ook bepaald dat Pasen nooit met Pesach kan
samenvallen. Het begin van Pesach valt immers óp
volle maan, terwijl de christelijke paaszondag volgt
ná volle maan. Die ontkoppeling onderstreepte
dat het christendom zich had losgemaakt van het
jodendom, waarin het christelijke paasfeest wel
duidelijk haar wortels heeft.
O van olijven
In de Hof van Olijven ging Jezus bidden aan de
vooravond van zijn lijden en dood. Hij vroeg de
Vader of het lijden niet aan Hem voorbij kon gaan,
maar gaf zich toch volledig over aan zijn wil.
In deze Hof kwam Judas op hem af om hem te
verraden.

P van Pasen
Pasen is het grootste feest van het liturgische
jaar. Dat geldt zowel voor de Oosterse als voor
de Westerse kerk. Met Pasen wordt gevierd dat
Christus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de
dood overwonnen. De verrijzenis staat centraal in
het christelijke geloof. De verrijzenis van Jezus is
de hoogste waarheid van ons geloof in Christus.
Q van Quadragesima
De eerste zondag van de veertigdagentijd
heet zondag Quadragesima, de veertigste dag
voorafgaande aan het paasfeest. Dat is dus de
eerste zondag na Aswoensdag.

R van rabbi
Rabbi is een Hebreeuws woord dat 'Heer, meester'
betekent. Joodse leraars, de schriftgeleerden,
werden zo aangesproken. In het Nieuwe Testament
spreken ook de leerlingen van Jezus Hem zo aan.
Een heel bekend voorbeeld is het moment dat Judas
de Hof van Olijven betreedt en op Jezus afstapt met
de woorden: Wees gegroet, rabbi', waarna hij Hem
kuste als teken voor de soldaten dat Hij degene
was die gevangen genomen moesten worden. Een
nevenvorm van dit woord is 'rabboeni'. Zo wordt
Jezus genoemd door Maria Magdalena, wanneer zij
Hem na diens verrijzenis voor het eerst herkent bij
het graf.
S van Simon Petrus
De apostel Petrus heette aanvankelijk Simon, maar
werd door Jezus Petrus (= Griekse weergave van
het Aramese Kefas, dat ‘rots’ betekent) genoemd.
Hoewel hij bij het Laatste Avondmaal nog had
bezworen bereid te zijn met Jezus te sterven,
verloochende hij Hem nog diezelfde nacht voor
de haan kraaide tot driemaal toe, precies zoals
Jezus voorspeld had. Toch werd hij door Hem
aangewezen als hoofd van de Kerk. Hij leidde de
christenen in Jeruzalem en werd de eerste paus

van de katholieke Kerk. Hij ligt begraven onder de
Sint-Pieter in Rome.

T van Triduüm
Het Heilig Paastriduüm (=driedaagse) is de periode
die begint met de avondmis van Witte Donderdag
en loopt tot en met de vespers van paaszondag.
Daarin worden het lijden, de dood en verrijzenis
van Christus herdacht.

U van uittocht uit Egypte
Het Joodse paasfeest heet Pesach en gedenkt
hoe de Israëlieten ooit slaven waren in Egypte,
ingezet bij de bouw van piramides, en hoe zij uit
die slavernij werden bevrijd. Het boek Exodus in
het Oude Testament vertelt daarvan, spannend
en kleurrijk. Hoe Mozes zich opwierp als de leider
van de Israëlieten en hoe hij met Gods hulp slaagde
in de uittocht uit Egypte, waarbij de Egyptenaren
niet gespaard bleven van diverse plagen. De tiende
plaag was dat alle eerstgeborenen zouden sterven,
zowel bij mens als dier. En aan zijn volksgenoten
droeg Mozes op om lammeren te slachten, één
per huisgezin, en het bloed op de deurposten te
smeren. Aan de met bloed gemerkte huizen van
de Israëlieten ging de dood voorbij. Hals over
kop werd de exodus ingezet. Het is die uittocht
die jaarlijks met Pesach herdacht wordt bij de
Joden, waarbij een lam wordt gedood, gebraden
en gegeten. Het is deze exodus die ook elk jaar in
de christelijke paaswake wordt verhaald. En een
christelijke voorstelling die teruggaat op dit Joodse
paasfeest is de afbeelding van Christus als een lam,
als het paaslam dat gestorven is voor de verlossing
van de mensheid.
V van voetwassing
In de liturgie van Witte Donderdag wast de
priester een aantal (meestal twaalf) aanwezigen
de voeten. Dit gebruik wordt nog in een aantal
kerken op Witte Donderdag in ere gehouden. Deze
voetwassing grijpt terug op het evangelieverhaal
dat Jezus zijn apostelen de voeten wast om te laten
zien, dat hij niet gekomen was niet om gediend te
worden maar om te dienen.
W van Witte Donderdag
Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen.
Herdacht wordt het Laatste Avondmaal, dat
Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met
zijn leerlingen heeft gevierd. Tijdens het Laatste
Avondmaal heeft Jezus de eucharistie en het
priesterschap ingesteld. Tijdens de eucharistie
worden door de priester tijdens de consecratie
brood en wijn veranderd in het Lichaam en Bloed
van Christus. 'Blijft dit doen om Mij te gedenken',
zei Jezus tot zijn apostelen bij het Laatste
Avondmaal.

X van X
De Griekse hoofdletter chi is de meest eenvoudige
afkorting van de naam van Christus. Deze
letter en de letter rho (P), de eerste letters
van Christus vormen in elkaar geschoven het
christusmonogram. Net als een tekening van een
vis (= ictus) was dit monogram in de eerste eeuwen
na Jezus' dood - uit angst zelf ook vervolgd te
worden - een geliefde uiting van 'geheimtaal' onder
christenen ten teken dat iemand christen was.
Z van Zaterdag
De zaterdag voor Pasen heet Stille Zaterdag of ook
wel paaszaterdag. Het is de dag die voorafgaat aan
de verrijzenis van Jezus en daags na zijn sterven.
De Kerk herdenkt dan Jezus' verblijf in het graf. Het
is een dag van stilte en bezinning.
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Noveen met Zalige Petrus Donders

(6)

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:
ZESDE 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: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij
vergeven aan onze schuldenaren.

“Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer,
als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls
moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus
antwoordde hem: Neen, zeg ik U, niet tot zevenmaal
toe maar tot zeventigmaal zevenmaal. Het Rijk der
hemelen lijkt op een koning......
Men bracht iemand bij hem die 10.000 talenten
schuldig was. De koning kreeg medelijden en schold
hem de geleende som kwijt. Deze zelfde dienaar
greep een ander echter bij de keel die hem slechts
100 dienariën schuldig was en dwong hem te betalen.
De koning hoorde ervan, liet hem roepen en sprak:
Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijt
gescholden, omdat jij mij er om gevraagd hebt.
Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met
je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb
gehad?
En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over
aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou
hebben.
Zo zal ook Mijn hemelse Vader met ieder van U
handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis
schenkt.” (Mt. 18, 21 -35).
“De maat die gij gebruikt, zal men ook voor U
gebruiken." (Lc.6,38).
Overdenking
Beseffen wij wat wij zeggen als wij bidden: Vergeef
ons onze schulden, ZOALS ook wij vergeven aan
onze schuldenaren?
En hoe dikwijls gebruiken wij deze woorden niet
in het Onze Vader! Op de eerste plaats: onze eigen
schuld ten opzichte van God. Hoevelen zijn er niet
van overtuigd dat wij bij God in de schuld staan?
Hoevelen hebben geen enkel besef meer van zonde
en zondeschuld?
Maar wie enig idee heeft van God, weet wel
hoe dikwijls de mens tekortschiet in het God
liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel,
met geheel ons verstand en al onze krachten. En

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij
doen" (Lc. 23, 24)

Uit het Testament van Zalige Petrus Donders:
“lk heb niets te beschikken, niets te bestellen, niets te
zeggen; men mag mij begraven waar men wil; alleen
deze twee dingen heb ik te verzoeken:
Vooreerst, vraag aan de gelovigen vergiffenis voor
mij, indien ik hen soms in het een en ander mocht
beledigd hebben........

dan nog, de naaste als onszelf! Wij zelf zijn die
dienaar die bij God om vergeving vraagt
of het dikwijls ‘gewoon' vindt dat God ons vergeeft
en dat Christus voor onze zonden gestorven is.
Maar hoe kleinzielig, haatdragend en misselijk
zijn wij dikwijls om het kleine beetje te vergeven
wat anderen ons – dikwijls niet eens expres –
hebben aangedaan?
Vergevingsgezindheid is een elementaire
en onontkoombare eis van het Christendom.
Als wij menen dat ons gebed niet of slechts zelden
verhoord wordt,
dat God als het ware niet naar ons luistert,
laten wij ons dan eens op dit punt onderzoeken.
“Als gij uw offergave naar het altaar brengt en U
daar herinnert dat uw broeder iets tegen U heeft,
laat dan uw offer voor het altaar en verzoen U eerst
met uw broeder" (Mt. 5, 23-24).

De houding van Christus zelf was, toen hij het
grootst denkbare onrecht verduurde op het kruis:

Laat ons bidden:
Genadige God, wij zijn gevangen in onze onmacht
en onze schuld maar wij vertrouwen op Uw
erbarmen want bij U is vergeving. Maak ons
rein en schep in ons een zuiver hart; dat wij
elkaar vergeven, en de weg wijzen naar Hem
die onze Verlosser is, Jezus Christus. onze Heer.
Barmhartige Vader, door Jezus hebt Gij ons geleerd
geen kwaad met kwaad te vergelden. Schenk
ons uw geest van vergevingsgezindheid; want
met de maat waarmee wij meten, zullen wij
gemeten worden, en als wij zelf anderen van harte
vrijspreken, zullen ook wij bij U vrijspraak vinden.

Slotgebed
Heer, wij geloven en belijden vol vertrouwen, dat U
Uw Kerk beloofd hebt, dat zij zal blijven zolang de
wereld bestaat. Daarom maken wij ons niet angstig
bezorgd om haar toekomst. Wij weten immers
niet wat Uw Kerk uiteindelijk tot welzijn strekt.
Wij leggen haar toekomst geheel in Uw Handen en
zijn niet angstig bezorgd hoe dreigend de toestand
soms ook lijken mag. Slechts om één ding bidden
wij U innig: geef Uw dienaar en plaatsbekleder,
onze Heilige Vader paus Franciscus, ware wijsheid,
moed en kracht. Geef hem de troost van Uw genade
in dit leven en in het toekomstig leven, de kroon
der onsterfelijkheid. Amen.

(wordt vervolgd)

Tijdelijke belofte Pamela Karg

Door Claudia Tjon Kiem Sang
De gedenkdag van OLV van Lourdes op 11 februari
is ook de stichtingsdag van de Zusters van
Paramaribo. Dit jaar bestaat de congregatie 86
jaar. Ter gelegenheid hiervan was er een besloten

viering met Mgr. Choennie als gast. Bijzonder
tijdens deze viering was dat Pamela Karg als nieuw
lid van de Geassocieerden haar tijdelijke belofte
aflegde in handen van de bisschop van Paramaribo.
Felicitaties en veel toewijding gewenst aan zuster
Pamela.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Palm- of Passiezondag
Evangelielezing in de palmliturgie: Marcus 11,
1-10
Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden,
in de richting van Betfage en Betanië op de
Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met
de opdracht: ‘Gaat naar het dorp daar voor u, en bij
uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden
een veulen dat vastgebonden staat en waarop
nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en
brengt het hier. En als iemand u de aanmerking
maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer
heeft het nodig, maar Hij stuurt het spoedig weer
hier terug.’ Zij gingen weg en vonden een veulen
vastgebonden aan een deur, buiten op straat. Ze
maakten het los, maar sommige mensen die daar
in de buurt stonden, riepen hun toe: ‘Wat doet
ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?’ Ze
antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de
mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het

veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen
en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun
mantels op de weg uit, anderen groene takken
die ze in het veld gehakt hadden. De mensen die
Hem omstuwden, jubelden: ‘Hosanna: Gezegend
de Komende in de naam des Heren; Geprezen
het komende koninkrijk van onze vader David!
Hosanna in den hoge!

Eerste lezing: Jesaja 50, 4-7
God, de Heer, heeft mij de gave van het woord
geschonken. Ik versta het de ontmoedigden moed
in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord;
elke morgen richt Hij het woord tot mij, en ik
luister met volle overgave. God, de Heer, heeft
tot mij gesproken, en ik heb mij niet verzet; ik
ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie
mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard
uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en mij bespuwden. God, de
Heer, zal mij helpen; daarom zal ik niet beschaamd

staan, en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet
dat ik niet te schande zal worden.

Tweede lezing: Filippenzen 2, 6-11
Broeders en zusters,
Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich
niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van
een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen
gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij
zich vernederd door gehoorzaam te worden tot
de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft
God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend
die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van
zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel,
op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou
belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is
de Heer.
Lezing van het lijdensverhaal
Marcus 14, 1-15, 47 (of 15, 1-39)

Gedachten bij de schriftlezingen

De christengemeenschap rond Marcus ziet Jezus als
overgeleverde Mensenzoon en gekruisigde Messias.
Deze paradoxale visies komen duidelijk tot uiting
in de teksten van deze Palm- of passiezondag.
Jezus nadert Jeruzalem, waar de aankondigingen
van zijn lijden, dood en opstanding werkelijkheid
zullen worden. Hij wordt er onthaald als een koning
van Godswege. De zalving die Hij later ontvangt,
blijkt tegelijkertijd ook een voorafspiegeling van
zijn begrafenis te zijn. Het is een symbolische
bekrachtiging van Jezus’ koningschap, maar ook
bevestiging van de aankondiging van uitlevering,
lijden, dood en opstanding.
De inschatting van Jeruzalem en de tempel
Jezus nadert met zijn volgelingen (waaronder
Bartimeus; Marcus 10,52) Jeruzalem. Dit herinnert
de lezer aan wat Jezus eerder zei tot de twaalf: ‘We
zijn op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon
zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en
de Schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen
veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de
heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en
Hem bespuwen en Hem geselen en Hem doden,
maar na drie dagen zal Hij opstaan’ (10,33-34).
Hoewel Jezus hier de stad binnentrekt, is het
ogenblik van de uitlevering nog niet aangebroken.
Jezus gaat de stad en de tempel binnen, om dan
terug naar Betanië te gaan. Met inschattende
blik kijkt Hij rond. Marcus gebruikt hetzelfde
werkwoord (periblepoo) diverse keren voor Jezus,
waarbij soms ook verwoord wordt hoe Hij
mensen inschat. Zo kijkt Hij met woede en verdriet
rond als de omstanders in de synagoge de vraag
niet willen beantwoorden wat men mag doen op
sabbat, goed of kwaad (3,5). Als Hij rondkijkt naar
de luisterende menigte rond Hem, noemt Hij die
zijn moeder en broers, omdat iedereen die Gods
wil doet zijn moeder en broer of zuster is (3,3435). In 11,11 blijft het onduidelijk hoe Jezus de
situatie inschat. Het is in de volgende dagen dat
dit scherper naar voren komt, bijvoorbeeld bij
de tempelreiniging met het verwijt dat ze van de
tempel een rovershol hebben gemaakt (11,17) of in
zijn beoordeling van de gaven aan de tempel door
de rijken en de weduwe (12,41-44).
Van pelgrim tot koning
Jezus stuurt twee leerlingen vooruit. Hij geeft
aan waar zij een veulen zullen vinden en wat zij

moeten zeggen als iemand hen aanspreekt, en
zoals Jezus heeft gezegd, gebeurt het ook. Hieruit
blijkt Jezus’ betrouwbaarheid. Hij is immers een
profeet zoals Mozes, die door JHWH gezonden is,
wiens woorden uitkomen (Deuteronomium 18,1822). De omstanders, die zien hoe ze het veulen
losmaken en de leerlingen ter verantwoording
roepen, erkennen het profetische gezag (‘de Heer
heeft het nodig’; Marcus 11,3) en verhinderen
het niet. Dit staat in schril contrast met de
hogepriesters, Schriftgeleerden en oudsten, die
Jezus later vragen met welke bevoegdheid Hij
spreekt en handelt (11,27-28). Te midden van een
psalmen zingende menigte pelgrims gebeurt iets
anders dan gewoonlijk. Niet als pelgrim, maar als
koning van Godswege gaat Jezus de stad binnen,
gezeten op een veulen, zoals de profeet Zacharia het
omschrijft: ‘Je koning is in aantocht, bekleed met
gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden
op een ezel, op een hengstveulen, het jong van
een ezelin’ (9,9). Zijn volgelingen legge mantels op
de grond zoals ook bij de aankondiging dat Jehu
koning wordt (2 Koningen 9,13). De psalmtekst
die al wie komt in de naam van God verwelkomt
(Psalm 118,26), wordt verbonden met de hoop
op het komende rijk van David. Dit sluit aan bij
de roep van Bartimeüs: ‘Zoon van David, heb
medelijden!’ (Marcus 10,48). Zoals profeten worden
ook koningen gezalfd. Bij Jezus gebeurt dit door
een vrouw die een flesje met kostbare olie over
Jezus uitgiet. De zalving krijgt echter een nieuwe
betekenis als Marcus Jezus laat zeggen: ‘Ze heft
mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog
op mijn begrafenis’ (14,8). Het gebaar wordt zo een
profetische tekenhandeling die in het kader staat
van de aankondigingen van Jezus’ overlevering en
dood.
Op zoek naar een gelegenheid tot overlevering
De tegenstand tegen Jezus neemt toe. Hogepriesters
en Schriftgeleerden zoeken een gelegenheid om
Jezus te doden (11,18), waarbij angst voor de
reactie van het volk hen nog enigszins afremt
(11,18.32; 12,12; 14,1-2). Uiteindelijk zal het
de medewerking van Judas Iskariot zijn, die de
uitlevering van Jezus mogelijk maakt. De aanleiding
hiertoe is de gebeurtenis tijdens de maaltijd bij
Simon te Betanië. Een vrouw giet dure olie over
Jezus’ hoofd. Het uitgieten van dure olie wordt
door sommige aanwezigen als een verkwisting

beschouwd, die geen doel heeft: ‘Waar is deze
verkwisting goed voor?’ (14,4). Ze varen tegen
haar uit, want zelf zagen ze blijkbaar een betere
bestemming: het verkopen van de olie voor meer
dan driehonderd denarie, en de opbrengst aan de
armen geven (14,5). Een denarie stond mogelijk
gelijk aan het dagloon van een losse arbeidskracht
(vergelijk Matteüs 20). Maar een denarie was ook
meer dan dat: een munt met de afbeelding van de
keizer erop. Hoe men omgaat met dit geld, krijgt
hierdoor een symbolische betekenis. ‘Geef wat
van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat
God toebehoort’, heeft Jezus eerder gezegd (12,1417). Gods wil doen (en Jezus volgen) vraagt om
radicale keuzes. Dat kan niet ingeperkt worden
met eigen regels. Zorg voor de armen mag geen
excuus worden om te negeren wat de weg is die
Jezus gaat, en hiermee ook de consequenties voor
wie Hem volgt ontkennen. Jezus corrigeert hen
dan ook op diverse vlakken. Wat de vrouw doet
is geen verkwisting maar een goede handeling,
die wel degelijk een doel heeft: Hem zalven voor
de begrafenis. Zij ziet en erkent wat de anderen
blijkbaar nog altijd ontkennen: de weg die Jezus
volgt, zal door lijden en dood heen gaan. Dit is het
moment dat men moet kiezen waar men voor staat.
Met haar zalving geeft de vrouw profetisch aan dat
Jezus de Messias is. Hij is niet de koning die – zoals
sommigen verwachten – Israëls politieke macht zal
herstellen tegen de Romeinse heerschappij, maar
de lijdende Dienaar, de overgeleverde, bespotte,
gekruisigde Christus die opstaat uit de doden.
Zij heeft gedaan wat zij kon, en daarom zal zij
herinnerd worden om haar gebaar overal waar het
goede nieuws over Gods rijk wordt gebracht (14,89). Voor Judas gaat dit te ver. Hij sluit zich aan bij de
tegenpartij om Jezus uit te leveren op een geschikt
moment (14,10).

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN B – Pagina

2

OMHOOG zondag 25 maart 2018

gebeden voor iedere dag
Maandag 26 maart
Dagtekst
Lucas 15,20: Zijn vader zag hem al in de verte
aankomen, en hij werd door medelijden bewogen;
hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste
hem hartelijk.

Overweging: Blij om de terugkeer
Jezus vertelde in een parabel over een zoon die
wegtrok van huis, een losbandig leven leidde en na
lange tijd terugkeerde naar zijn vader.
Wanneer je in een vreemd land rondzwerft en God
voor jou heel ver lijkt, weet dan dat Hij je meer
nabij is dan je denkt. Ook wanneer je een leven
leidt waarin voor Hem geen plaats is, zal Hij je vaak
in alle bescheidenheid en zonder opdringerigheid
je een teken geven waardoor je opnieuw aan Hem
gaat denken. Misschien aarzel je om tot Hem terug
te keren opdat je zo ondankbaar was. Gods liefde
kent nochtans geen grenzen. Hij vergeeft altijd.
Wanneer iemand beslist terug te keren snelt Hij
naar hem toe, valt hem om de hals en ontvangt
hem hartelijk.

Gebed
Lieve God en Vader,
dank U omdat ik Uw kind mag zijn. Dank U omdat U
mijn zwakheid begrijpt en mij altijd nieuwe kansen
geeft. Dank U omdat U in mij gelooft. Dank U omdat
ik bij U geborgenheid mag vinden. Amen.
Dinsdag 27 maart

Dagtekst
Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen misbruikt de vrijheid niet als voorwendsel
voor een zondig leven, maar dien elkaar door de
liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u
elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u
elkaar nog eens zult ombrengen.

Overweging: Tot vrijheid geroepen
Wij zijn geroepen om vrije mensen te worden. Om
echt vrij te worden moet je vechten. Ware vrijheid
bezit je pas wanneer je jezelf in handen hebt.
Vrijheid heeft niets te maken met altijd en in alle
omstandigheden je zin te doen zonder rekening te
houden met de anderen. Innerlijk vrij zijn houdt
in, dat je denkt wat je wil en dat je je geest nooit
laat overrompelen door anderen. Je kan slechts
vrij worden wanneer je kan liefhebben. In de liefde
is de mens het meest zichzelf, want daartoe is hij
geschapen. Anderzijds is echt liefhebben slechts
mogelijk wanneer dit gebeurt in vrijheid. Liefde en
vrijheid reiken elkaar de hand.

Gebed
Bevrijdende God, maak dat ik nooit word
meegesleurd met de opvattingen die de wereld mij
wil opdringen. Leer mij andere mensen te dienen
zoals Jezus heeft gedaan. Help mij te leven voor het
doel waartoe Gij mij geschapen hebt. Amen.
Woensdag 28 maart

Dagtekst
Filippenzen 2,2-5: Maak mijn vreugde dan volledig
door uw eenheid van denken, uw eenheid in de
liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geef niet to aan partijzucht en ijdelheid, maar
beschouw in alle nederigheid de ander als hoger
dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen
behartigen, maar ook die van de anderen. De
gezindheid moet onder u heersen die ook in
Christus Jezus was.

Overweging: De vreemdeling
Toen de Messias kwam merkten zijn volksgenoten
Hem niet op. Hij is er nog steeds. Wanneer zag ik
Hem voor het laatst? Ik denk aan de momenten dat
ik Hem liefhad en liefde van Hem ontving. Op die
momenten werd God opnieuw mens. Elke keer dat
kennis mij bevrijdde, werd Gods Woord opnieuw
openbaar. De brandende blik van de Profeet
legde mijn zonden bloot, telkens wanneer mijn
hart verontwaardigd was over onderdrukking
en onrecht. Telkens werden in een flits mijn
verborgen diepen zichtbaar en werden mijn
verdedigingsmechanismen blootgelegd.
Telkens wanneer ik een innerlijke genezing ervoer,
stak Christus zijn hand uit en raakte Hij me aan. En
als ik gefrustreerd was, wanhoopte of kwellingen
doorstond, dan worstelde Hij in zijn passie. En
toen ik innerlijke stilte vond in mijn gebed was
de Hogepriester toen niet bezig mij met God te
verenigen? Heb ik in het recente verleden zulke
momenten vol genade gekend? Ik vraag Hem of Hij
zich vandaag weer over mij wil ontfermen.
Gebed
Geest van God, wanneer verdeeldheid ontstaat
onder de mensen met wie ik leef, laat mij dan naar
hen luisteren met een open hart. Maak mij creatief
om door woord en daad verzoening te brengen.
Amen.
Donderdag 29 maart

Dagtekst
Johannes 3,16: 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.
Overweging: Het grootste geschenk
Het grootste geschenk dat God ooit aan de mensen
heeft gegeven is Zijn eigen Zoon. Door zijn Zoon
mens te laten worden heeft Hij zich op het niveau
gesteld van de mensen. Sinds Jezus kan je met God
spreken van mens tot mens. Uit al wat Jezus doet
en zegt kan je ontdekken wie God voor jou is. Wie
Jezus ontmoet van hart tot hart, ervaart de liefde
van God en Zijn bevrijdende kracht. Wie zich met
heel zijn hart bij Hem aansluit en zich engageert
voor Zijn Rijk begint anders en dieper te leven. Hij
ontvangt het eeuwig leven.

Gebed
Vader, dank U voor Jezus en voor de redding die Hij
ons bracht. Laat Uw Geest over mij komen opdat ik
duidelijk zie wie Jezus is. Bevrijd mij van al wat mij
drukt en laat ons delen in Uw leven. Amen.
Vrijdag 30 maart

Dagtekst
Johannes 13, 34-35: Ik geef jullie een nieuw
gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik
jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar
liefhebben. Daarna zal iedereen kunnen zien dat
jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar
de liefde bewaren.

Overweging: Tot het uiterste
Jezus heeft de mensen lief, zo maar. Hij gelooft in
de liefde. Heel zijn leven is ernaar gericht. Al wat
daarbuiten is, vindt Hij weinig belangrijk. Jezus
geeft zich aan alle mensen die Hij ontmoet. Toch is
Hij nooit opdringerig in het geven. Je kan zijn liefde
aanvaarden of afwijzen. Voor Hem is liefhebben
gehoorzamen aan de Vader. Wanneer Hij de
mensen met liefde omringt, ziet Hij dat als een
zending van zijn Vader. Door zijn liefde wil Hij zijn

Vader verheerlijken. Jezus wenst dat de zijnen Hem
in zijn liefde navolgen, Hij wil dat zij meebouwen
aan een liefdesgemeenschap rondom Hem. Jezus
hecht weinig belang aan uiterlijke kentekens. De
liefde onder elkaar bewaren dat is voor Hem de
beste getuigenis die zij kunnen afleggen.
Gebed
Heer Jezus, in liefde zijt Gij naar mij toegekomen.
Beziel mij met Uw Geest. Maak mij sterk om mijn
verantwoordelijkheid op te nemen in de opbouw
van ons gezin en van de gemeenschappen waartoe
ik behoor. Amen.
Zaterdag 31 maart

Dagtekst
Johannes 15,9-11: Zoals de Vader Mij heeft
liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn
liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in
mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van
mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit
zeg ik u, opdat mij vreugde in u moge zijn en uw
vreugde volkomen moge worden.

Overweging: Vreugde
Jezus weet en voelt zich in de liefde van zijn Vader;
Hij is één met Hem. De Geest van Jezus is de Geest
van de Vader. De wil van de Vader en wil van
Jezus zijn één. Jezus is gehoorzaam aan Hem tot
het uiterste. Deze verbondenheid met de Vader
schenkt Hem diepe vreugde. Op dezelfde wijze
heeft Jezus de mensen lief. Hij biedt zijn liefde aan.
Velen wijden zich totaal aan Hem toe. Zijn liefde
bewerkt in hen goede vruchten. Hij is de Heer
van hun leven. Wie ‘ja’ zegt op Jezus’ liefde wordt
vervuld met dezelfde vreugde die in Hem is.

Gebed
Heer Jezus, in U is de mildheid en de
menslievendheid van onze God op aarde
verschenen. Laat Uw Geest mij open maken voor U.
Bewaar mij in Uw liefde: Geef mij de kracht opdat
ik mij met heel mijn hart aan U wegschenke. Amen.

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

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

Luister Naar De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u op
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geloofsverdieping
‘Onze Vader’: het gebed van Gods kinderen
Op 14 maart, tijdens de algemene audiëntie op het Sint Pietersplein, vervolgde Paus Franciscus zijn
catechese over de heilige Mis.

Geliefde broers en zusters, goedendag!
Nadat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal
het brood en de beker wijn had genomen en
God had gedankt, brak Hij het brood. In de
eucharistieviering wordt het breken van het brood
voorafgegaan door het Onze Vader, het gebed dat
de Heer ons heeft geleerd.
Dat is het begin van de communieritus. De
lofprijzing en het smeekgebed van het
eucharistisch gebed worden voortgezet door het
samen bidden van het Onze Vader. Dit is het gebed
van de kinderen van God. Het Onze Vader, dat we
op de dag van ons doopsel ontvingen, doet in ons
dezelfde gevoelens opkomen als die welke Jezus
Christus ervoer.

Vader van de mensheid
Jezus heeft dit gebed gemaakt en heeft het zijn
leerlingen geleerd toen die Hem vroegen: Heer,
leer ons bidden zoals Gij bidt. Jezus bad op die
wijze. Het is zo mooi te bidden zoals Jezus! Volgens
zijn onderricht durven we ons tot God te richten
en Hem Vader te noemen. Door water en Heilige
Geest zijn we herboren als Zijn kinderen (Ef 1,5).
Niemand zou Hem Abba, Vader kunnen noemen
zonder de inspiratie van de Geest, zoals de heilige
Paulus leert (Rom 8,15). Vaak bidt men het Onze
Vader zonder het te begrijpen. Hij is de Vader, maar
voel je wanneer je Vader zegt, dat Hij de Vader is,
jouw Vader, de Vader van de mensheid, de Vader
van Jezus Christus? Heb je een relatie met deze
Vader?
Wanneer we het Onze Vader bidden, treden we in
contact met de Vader die ons bemint. Het is echter
de Geest die ons dit contact schenkt, het gevoel
kinderen van God te zijn.
Lauden en vespers
Is er een gebed dat ons beter op de communie kan
voorbereiden dan het gebed dat Jezus ons heeft
geleerd? Buiten de mis wordt het Onze Vader ook
’s morgens en ’s avonds gebeden, in de lauden en
de vespers. Op die wijze draagt de kinderlijke
houding tegenover God en de broederlijke houding
tegenover de naaste bij aan het christelijk karakter
van ons leven.
Vergiffenis is een genade
In het gebed des Heren - het Onze Vader- vragen
we het dagelijks brood. Dat is een verwijzing naar
het eucharistisch brood waaraan wij behoefte
hebben om als kinderen van God te kunnen
leven. We smeken ook om vergeving van onze
schulden. Om waardig te zijn de vergiffenis van

God te ontvangen, beloven we onze schuldenaren
te vergeven. Iemand vergeven die ons iets heeft
misdaan, is niet gemakkelijk. Het is een genade
die we moeten afsmeken: Heer, leer mij vergiffenis
schenken zoals Gij mij vergiffenis hebt geschonken.
Op eigen kracht kunnen we dat niet.
Vergeven is een genade van de Heilige Geest. Op
die wijze maakt het Onze Vader, dat ons hart voor
God opent, ons bereid tot broederlijke liefde. Aan
het einde vragen we God ons te verlossen van
het kwade dat ons van Hem vervreemdt en van
onze broeders scheidt. We begrijpen dat dit beden
zijn die heel geschikt zijn om ons op de heilige
communie voor te bereiden (Algemene Instructie
van het Romeinse Missaal).

De vredewens van Christus
Wat we in het Onze Vader vragen wordt voortgezet
in het gebed dat de priester in naam van allen
bidt: Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in
onze dagen. Het wordt als het ware bezegeld in de
vredewens die van Christus de gave van zijn vrede
afsmeekt om de Kerk, volgens zijn wil, tot vrede
en eenheid te doen groeien. Door het concrete
gebaar van de vredewens, geven de gelovigen
uitdrukking aan hun kerkelijke gemeenschap
(communio) en hun wederzijdse liefde, voordat zij
sacramenteel communiceren (Algemene Instructie
van het Romeinse Missaal). In de Romeinse
liturgie komt, vanaf de oudheid, de vredewens
vóór de communie. Volgens de aansporing van de
Heilige Paulus kan men niet aan het ene Brood
communiceren dat ons één Lichaam van Christus
maakt, zonder vrede te hebben door broederlijke
liefde.
De vrede van Christus kan niet wonen in een hart
dat niet in staat is om broederlijk te leven of de
broederlijkheid te herstellen als men die heeft
verbroken. Het is de Heer die de vrede schenkt.

Het breken van het brood
Het gebaar van de vredewens wordt gevolgd
door het breken van het brood. Sinds de tijd der
apostelen heeft dit aan de eucharistieviering
haar naam gegeven (Algemene Instructie van het
Romeinse Missaal/Katechismus van de Katholieke
Kerk, 1329). Het breken van het brood, het gebaar
van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal, werd
voor de leerlingen een gebaar van openbaring.
Hieraan herkenden ze Hem na zijn verrijzenis.
Denken we aan de leerlingen van Emmaüs, die,
wanneer ze verhalen over de ontmoeting met de
Verrezen Heer, zeggen dat ze Hem herkenden aan
het breken van het brood (Lc 24,30-31.35).

Het Lam Gods
Het breken van het eucharistisch brood gaat
samen met de aanroeping van het Lam Gods. Dit
is het beeld waarmee Johannes de Doper Jezus
heeft aangewezen als diegene die de zonde van de
wereld wegneemt (Joh 1,29). Het Bijbelse beeld van
het lam spreekt van verlossing (Ex 12,1-14; Js 53,7;
1 Pt 1,19; Apk 7,14). In het eucharistisch brood,
gebroken voor het leven van de wereld, erkent de
biddende gemeenschap het ware Lam van God,
Christus de Verlosser, en bidt tot Hem: Ontferm U
over ons… geef ons de vrede.
Ontferm U over ons, geef ons de vrede, zijn
aanroepingen die vanaf het bidden van het Onze
Vader tot aan het breken van het brood ons helpen
onze ziel voor te bereiden op de deelname aan het
eucharistisch maal, bron van gemeenschap met
God en met de broeders.
Laten we het grote gebed niet vergeten dat Jezus
ons heeft geleerd, het gebed waarmee Hij tot
de Vader bad. Dat gebed bereidt ons voor op de
communie.
(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk/2018)

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.
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,=
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Mijn wegen zijn
vreemd

vast aan de momenten dat we in ons eigen leven
iets van Gods licht en nabijheid mochten ervaren.
Laten we in deze periode ook met elkaar delen
om zo elkaar op te bouwen en tot steun te zijn. Tot
de dag komt dat we voor eeuwig bij God mogen
leven.
Uit: Dag in Dag uit

Jezus roept

Wanneer je ernaar verlangt de juiste dingen te
doen en de juiste weg te volgen, zul je dat doen. Je
moet sterk zijn om in staat te zijn de verleidingen
die je weg versperren te weerstaan en ze te
herkennen voor wat ze zijn. Iedere verleiding die
overwonnen is, geeft je een diepere innerlijke
kracht en stabilteit en maakt dat je tegen alles
op kunt zonder te aarzelen. Mijn wegen zijn heel
vreemd, maar herinner je dat ik het geheel zie,
terwijl jij alleen een klein gedeelte ziet. Ik zie
alle acteurs op het toneel van het leven, jij ziet
alleen die, dicht om je heen zijn. Eén voor één wijs
ik ze de weg en zij volgen en spelen hun rol in
het hele onmetelijke totale plan en zo ontvouwt
zich het plan in ware perfectie. Kijk hoe het zich
ontwikkelt en verheug je het wonder ervan.
Accepteer het geheel met een vol en dankbaar
hart en zie mijn hand in alles wat er gebeurt.

Heulen met de vijand. In geen enkel land zul je
kunnen rekenen op applaus. In oorlogssituaties
zijn er mensen die de kant van de vijand kiezen.
Vaak zullen ze na afloop openlijk te schande
gemaakt of gevangengezet worden. In Jezus’tijd
lijdt het volk Israël onder Romeinse bezetting.
Matteüs is tollenaar. Hij is een van de mensen die
belastingen van burgers en reizigers inde voor de
Romeinen. Daarin is hij zowel een verrader, als
een oneerlijke handelaar. De meeste tollenaars
vragen namelijk meer dan het vereiste bedrag. Ze
verrijken zichzelf ten koste van hun volksgenoten.
Jezus roept Matteüs kiest voor Jezus. Deze keuze
deelt hij met andere’foute’mensen die door Jezus
uitgenodigd worden. Het hart van Jezus gaat naar
hen uit. Hij wil iedere zondaar redden. Het is zijn
dringende oproep Hem te volgen in dit voetspoor.
Uit: Filippus Dagboek

God gaat met ons mee

Uit: Open innerlijke deuren

Blijven aanhouden

Jezus komt in dit gedeelte naar voren zoals we
Hem eigenlijk niet kennen. Op een onsympatieke
manier bejegent Hij een vrouw die om hulp
vraagt. Hij weigert: het brood is er niet voor
de honden. De vrouw laat zich echter niet van
haar stuk brengen. Ze strijdt voor de geestelijke
gezondheid van haar dochter! Ze blijft aanhouden:
‘Geef dan op zijn minst wat kruimels. Laat toch
ook in ons leven een teken schijnen van uw macht
en koninkrijk!’En Jezus verhoort het verzoek,
haar dochter wordt gezond. Hier en nu geloven,
is het volhouden met kruimels. We houden ons

Als God ons roept om door de donkere vallei
van de dood te trekken, gaat Hij met ons mee.
Hoe zouden we kunnen denken dat Hij ons zou
verlaten op het moment dat wij sterven? Zou een
herder zijn schapen vragen dat ze op eigen houtje
door de hooglanden trekken? Natuurlijk niet.
Zou God van zijn kind vragen dat het de reis naar
de eeuwigheid in z’n eentje aflegt? Geen denken
aan! Hij is bij je! Wat God tegen Mozes zei, zegt Hij
ook tegen jou: ‘Ik zal zelf meegaan om je gerust
te stellen’. Wat God tegen Jakob zei, zegt Hij ook
tegen jou: ‘Ik zelf sta je terzijde, ik zal je overal
beschermen’. Wat God tegen Jozua zei, zegt Hij
ook tegen jou: ‘Zoals ik Mozes heb bijgestaan,
zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde
wijken en je niet verlaten.
Uit: Leven in zijn handen

KATHOLIEK
ERFGOED
Intocht in Jeruzalem
Gebeurtenis uit het
leven van Jezus. Hij trok
zittend op het veulen
van een ezel Jeruzalem
binnen, ‘en velen
spreidden hun kleren
uit op de weg, anderen deden hetzelfde met
twijgen, die ze op het veld gesneden hadden. Deze
gebeurtenis wordt herdacht op Palmzondag.
Paasbiecht
Het vierde Concilie van Lateranen (1215) schreef
voor dat gelovigen in elk geval met Pasen te
communie moesten gaan. Aan deze verplichting
was ook de plicht gekoppeld om bij die
gelegenheid de biecht te spreken als men zich van
een doodzonde bewust was. Deze verplichting
moest men vervullen tussen Palmzondag en
Beloken Pasen.

Paaskandelaar
Kandelaar van twee tot vijf meter hoogte, waarop
de paaskaars wordt geplaatst. De kandelaar staat
dichtbij het altaar.
Paasnagel
De naam van de vijf wierookkorrels die in de
paaskaars worden gestoken in de vorm van een
kruis, ter nagedachtenis aan de vijf wonden van
Christus.

Paastriduüm
Driedaagse paasviering: oorspronkelijk Goede
Vrijdag, paaszaterdag en paaszondag. Thans
wordt het paastriduüm geopend op de avond
van Witte Donderdag, met de viering van de
eucharistie, waarin het Laatste Avondmaal wordt
herdacht, en vervolgens Jezus’ lijden en sterven,
en zijn verrijzenis.
Paaswake, Paasnacht, Paasvigilie
De viering van de paasliturgie in de nacht van
paaszaterdag op paaszondag is een van de meest
oorspronkelijke diensten van de christelijke
traditie. De wortel hiervan ligt in de joodschristelijke gemeenten. De dienst omvat de
lofzang op het licht, de voorlezing uit de Heilige
Schrift en de viering van het doopsel, het vormsel
en de eucharistie. In 1951 heeft paus Pius XII
(1939 – 1958) de paaswake hersteld, onder
invloed van de liturgische beweging.

Pasen
Pesach, het joodse feest op de zaterdag na de
eerste volle maan na het begin van de lente.
Men eet dan het paaslam, ongedesemd brood en
kruiden als herinnering aan de uittocht van het
joodse volk uit Egypte. De christenen vieren op
de zondag die het dichtst bij het joodse paasfeest
ligt, de verrijzenis van de aan het kruis gestorven
Christus. Voor de christenen is Pasen het centrum
van de viering van het kerkelijk jaar. Pasen in
de christelijke traditie wordt gedragen door de
eigen interpretatie van : het paaslam, teken van
bevrijding, is Christus, en de tocht door de zee is
het beeld van het doopsel.
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wereldkerk
Duizenden pelgrims bij Stille Omgang
vele christenen uiting aan hun geloof, op een
bescheiden wijze die ieder tot nadenken stemt en
bijdraagt aan het tolerante klimaat van ons land.”

Bisschoppen bidden
rozenkrans voor de vrede

Jongerenprogramma

In Amsterdam vond op de zaterdagavond/- nacht
van 17 maart 2018 de Stille Omgang plaats. Het
grootste katholieke evenement van Nederland
trekt ieder jaar duizenden bedevaartgangers.

In verband met de lage temperaturen en de
harde oostenwind, adviseerde de organisatie alle
deelnemers zich warm te kleden. “Warm schoeisel,
hoofdbedekking en goede handschoenen of wanten
worden zeer aanbevolen.” Verwacht werd dat
ongeveer 4500 bedevaartgangers uit het hele land
naar Amsterdam zouden komen.
Het thema van de jaarlijkse bidtocht was dit jaar
‘Eucharistie = Leven’. Voor en na de Omgang
werden diverse feestelijke eucharistievieringen
gehouden in de zeven kerken van de binnenstad.

Uiting van geloof

“Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken
van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de duizenden
gelovigen, katholieken en protestanten”, aldus
de organisatie. “In de Stille Omgang geven

Ook jonge pelgrims hadden in de Mozes- en
Aäronkerk dit jaar hun eigen viering. Het thema
daarvan was ‘Everlasting’, waarbij men inging
op “zaken van blijvende waarde” in het leven. In
het jongerenprogramma was ook opgenomen
het thema “Barmhartigheid”, waarbij gebed,
stilte en Eucharistie centraal stonden. Naast
de mogelijkheid om te biechten, waren er ook
momenten van verdieping en muziek.

Mirakel van Amsterdam

Met de Stille Omgang gedenken katholieken
jaarlijks het Mirakel van Amsterdam: het wonder
uit 1345 waarbij een door een zieke uitgebraakte
hostie in het vuur terechtkwam, maar niet
verbrandde. Nadat een priester de hostie naar
de kerk had gebracht, keerde die bovendien op
wonderbaarlijke wijze naar de woning van de zieke
terug.

De bedevaartgangers volgen de route die de
priester (pastoor van de Oude Kerk) in 1345
liep, nadat hij getuige was geweest van het
eucharistisch wonder. In de middeleeuwen
vierden de christenen dit wonder met een
feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 werd deze
vervangen door een nachtelijke omgang in stilte,
die nog steeds als belangrijke inspiratiebron zou
gelden voor alle stille tochten in Nederland.

(KN)
Bron: KN/bewerkt lsk

Pre-synode geopend door paus Franciscus
In het Vaticaan heeft Paus Franciscus op 19 maart
2018 de pre-synode over het thema jongeren geopend.
“Te vaak zeggen we wat jongeren denken, zonder
het hen te vragen”, zo vertelde Franciscus. Nu is het
volgens hem tijd om ze een veilige ruimte te geven
zodat ze hun eigen toekomst kunnen ontwikkelen.

De jongeren aan het woord

Na de toespraak van de paus namen vijf
jongeren uit vijf continenten het woord. Onder
hen ook Annelien Boone, de directeur van
Jongerenpastoraal Vlaanderen, die de aanwezigen
toesprak over wat jongeren van vandaag
bezighoudt en welke verwachtingen ze hebben ten
opzichte van de kerk en de maatschappij.

Paus Franciscus volgt ook online de input
van de jongeren
De afgelopen periode heeft paus Franciscus
naar eigen zeggen mails en antwoorden die door

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke
maand op een speciale dag de rozenkrans, steeds
tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere
maand wordt in één van de bisdommen tijdens een
bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de
bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen,
hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek,
alleen of met anderen tezamen.

Feestdag H. St. Jozef

Deze maand is het gebed gehouden op de feestdag
van de H. Jozef, 19 maart. In bisdom GroningenLeeuwarden werd op deze dag in de Sint-Jozef
kathedraal te Groningen om 12.00 de mis gevierd
en gezamenlijk de rozenkrans voor de vrede
gebeden.

Vrede in gezinnen

In een toelichting zegt de Utrechtse hulpbisschop
Herman Woorts: “De heilige Jozef roepen wij
in het bijzonder aan als beschermer van onze
gezinnen en van onze Kerk. Tevens bidden wij op
zijn voorspraak voor een zalige dood. Hij is nu met
Maria verenigd alsook met alle heiligen in de vrede
van God. Bidden wij deze dag speciaal ook op zijn
voorspraak voor de vrede in onze wereld, in het
bijzonder in onze gezinnen en families.”

Sms ter herinnering

Diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld
ontvangen op de gebedsdag een sms bij wijze van
herinnering dat die dag gezamenlijk de rozenkrans
wordt gebeden. De ontvangers kunnen dan die
dag ieder op eigen tijd en plaats meebidden en
zich zo verbonden weten met elkaar en met de
bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de
vrede.

Jongeren onmisbaar
Ruim 350 jongeren namen vanaf 19 maart deel
aan de pre-synode, waarbij zij input gaven voor
de synode die in oktober van dit jaar gehouden
zal worden. In zijn toespraak aan de jongeren
citeerde paus Franciscus jonge mensen uit de
Bijbel: Samuel, David en Daniël. Hij vertelde de
aanwezigen dat de kerk jongeren nodig heeft.
“Jullie zijn uitgenodigd als afgevaardigden van
de jongeren over de hele wereld, jullie bijdrage is
onmisbaar.”

Maandelijks gebed

Bron KN/bewerkt lsk
jongeren online zijn geplaatst persoonlijk gelezen.
“Ik las dat een meisje vertelde dat de jongeren te
weinig referentiepunten hebben, mensen die hen
helpen om de verschillende elementen binnen de
kerk te leren kennen.” Dezelfde respondent uitte
daarnaast haar zorgen over het uit elkaar vallen
van onze vreugdevolle wereld. De paus gaf aan
dat we deze signalen serieus moeten nemen. “De
kerk moet leren om nieuwe wegen te vinden om
aanwezig en dicht bij mensen te zijn.”

Risico’s durven nemen

Jongeren van over de hele wereld kunnen vanuit
thuis input geven tijdens de synode. Er zijn sociale
media kanalen in het leven geroepen, waaronder
een Facebookgroep waar alleen jongeren in
mogen participeren. Binnen de kanalen staan
verschillende vragen centraal en probeert het
Vaticaan de dialoog te stimuleren.

Tot slot nodigde de paus de jongeren uit om zich
in alle vrijheid te blijven uiten: “Jullie zijn de
hoofdrolspelers en daarom is het belangrijk dat
jullie openlijk spreken. Ik verzeker jullie dat jullie
bijdrage serieus genomen zal worden!”

Vanuit thuis uit

Paus Franciscus herinnerde de jongeren eraan
dat we gedurende onze reis nieuwe paden moeten
durven te bewandelen, ook al moeten we hiervoor
risico’s voor nemen. “We moeten risico’s nemen”,
zo vertelde paus krachtig, “want in de liefde is dit
nodig. Zonder risico’s verouderen de jongeren te
snel en daarmee ook de kerk. Daarom hebben we
jonge mensen nodig die levende stenen kunnen zijn
en de kerk een jong gezicht geven.”

Bijdrage serieus

Bron: katholiek.nl/VaticanNews/bewerkt lsk
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wereldkerk
‘De Leer verdedigen is pastoraal
Het promoten en verdedigen van de katholieke
leer is “een eminente pastorale rol”. Dat zei de
prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer,
aartsbisschop Luis Ladaria Ferrer, in een interview
met Vatican News.
“Dit is duidelijk een pastorale dimensie”, aldus
de jezuïet. “Wij hebben de taak het geloof te
promoten, te verdedigen en te verkondigen. Dit is
een eminent pastorale rol. Dat betekent het geloof
dusdanig promoten dat het steeds meer bekend
wordt en, als er problemen zijn, het geloof ook
verdedigen.”

Geloof van de gelovigen

“Vaak heb ik paus Benedictus XVI horen zeggen,
toen hij nog kardinaal Ratzinger was en prefect
van de congregatie, dat ‘wij het geloof van de
eenvoudige gelovigen moeten verdedigen, niet
het geloof van de theologen’. Die hebben al hun
manieren om te weten hoe de dingen in elkaar
zitten. Het lijkt mij dat dit een zeer valide en juiste
intuïtie is”, aldus Ladaria.

Heil van de zielen

Voor aartsbisschop Ladaria heeft de congregatie
een “eminent pastorale rol” in disciplinaire zaken
die veel mensen kunnen raken. Het doel van

Op Goede Vrijdag wordt in alle kerken
wereldwijd een collecte voor de Kerk in het Heilig
Land georganiseerd.

Oproep

het soms nauwgezet bestuderen van dossiers is
uiteindelijk het heil van de zielen. “Dat is altijd het
primaire doel van al ons werk.”

Opvolger Müller

De Spaanse aartsbisschop staat sinds vorig jaar
zomer aan het hoofd van de Congregatie voor de
Geloofsleer, waar hij kardinaal Gerhard Müller
opvolgde. In 2008 benoemde paus Benedictus
XVI Ladaria tot secretaris van de congregatie.
Daarvoor was hij secretaris-generaal van de
Internationale Theologencommissie.

Bron KN/bewerkt lsk

De meest afgelegen parochie op aarde
Agnes Rogers voor het eerst in 23 jaar opnieuw
deelnemen aan een eucharistieviering en de
communie krijgen. Daarna bleef het wachten tot
1955 voordat er opnieuw een priester langskwam.
Veel kinderen hadden nog nooit een priester
gezien. Ook toen was Grannie Aggie nog steeds in
de weer voor de parochie.

St. Jozefkerk

Volgens het Britse weekblad Catholic Herald ligt
de meest afgelegen parochie ter wereld op het
vulkaaneiland Tristan da Cunha, een afgelegen
eiland van de archipel met dezelfde naam in het
zuiden van de Atlantische Oceaan ten zuidwesten
van Kaapstad.

Ontstaan

De stichting van de katholieke parochiekerk in het
Britse overzese gebied, in de buurt van Sint-Helena,
heeft verre wortels tot de tijd van Napoleon.
Britten stuurden een garnizoen naar Tristan da
Cunha, om de bevrijding van Napoleon te beletten.
Toen de legerleiding besefte dat de stationering
nutteloos was, werd het garnizoen teruggeroepen.
Enkele militairen zochten naar een manier om er
te blijven en gingen met de kleine nederzetting van
Edinburgh of the Seven Seas van start.

Granny Aggie

Daar arriveerde op een dag de vrome, katholieke
vrouw Agnes Rogers, die door de eilandbewoners
Granny Aggie werd genoemd. Na een lange
lijdensweg en beproevingen kreeg zij uiteindelijk
toch toestemming om een katholieke kapel te
bouwen. In 1932 kwam de toenmalige Britse
legeraalmoezenier L.H. Barry als eerste katholieke
priester op bezoek op het eiland. Die dag kon

Collecte voor de Kerk
in het Heilig Land

Haar taak wordt vandaag voortgezet door drie
catechisten, die alle drie afstammelingen zijn van
de vrome vrouw. In de jaren 1990 moest de kapel
plaats maken voor de Sint-Jozefskerk. Vandaag
wonen er op het eiland 263 mensen. Een derde van
hen is katholiek.

In een brief naar aanleiding van de jaarlijkse
collecte op Goede Vrijdag roept kardinaal
Leonardo Sandri, de prefect van de Congregatie
voor de Oosterse Kerken, christenen wereldwijd
op gul te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van
alle christelijke kerkgemeenschappen om de Kerk
in het Heilige Land, zowel de cultusgebouwen als
de levende stenen (=de christelijke gelovigen) te
steunen en bij te dragen tot de uitbouw ervan. Zo
erkennen wij dat de Moederkerk in Jeruzalem de
eerste impuls gaf aan het christelijke geloof.
Vooral in deze veertigdagentijd worden wij
uitgenodigd om de naastenliefde te beoefenen.

Solidariteit

‘Duizenden mensen in het Midden-Oosten zijn
van alles beroofd. Wij mogen hen niet in de
steek laten’. Zo herinnert Kardinaal Sandri ons
eraan dat de christenen in het Heilig Land, en
in het Midden-Oosten in het algemeen, met veel
moeilijkheden kampen. Zij hebben de solidariteit
van hun geloofsgenoten echt nodig. Wij mogen de
duizenden mensen niet vergeten die slachtoffer
zijn van het geweld en de oorlog in Syrië en Irak,
vooral kinderen en jongeren.

De Collectes

Dankzij deze collecte kunnen wij ook enkele van de
belangrijkste christelijke heiligdommen bewaren.
Vorig jaar was de opbrengst bestemd voor twee
basilieken: de Geboortebasiliek in Bethlehem,
gebouwd boven de grot waar Jezus werd geboren
en de Heilig Grafbasiliek in Jeruzalem, gebouwd
boven het graf van Jezus.

Bron: Kerknet/Catholic World News/bewerkt lsk

Bron: Kerknet.be/ Catholic Herald/bewerkt lsk

Slovaaks volksmeisje
wordt zalig verklaard
De Slovaakse bevolking reageert enthousiast
op de aankondiging van de zaligverklaring van
Anna Kolesarova (1928-1944). Anna groeide op
in een vroom landbouwersgezin, verloor op haar
tiende haar moeder waardoor meteen een deel
van de last van het gezin op haar jonge schouders
terechtkwam. Bij de doortocht van het Rode leger
in het oosten van het land weigerde zij voor de
Russische soldaten te vluchten. Zij werd vermoord
toen zij niet wou ingaan op de avances van een
soldaat. Haar laatste woorden waren: Vaarwel
Vader, Maria, Jezus en Jozef.

Anna Kolesarova groeide tijdens de
communistische overheersing uit tot symbool van
het verzet tegen de machthebbers. Haar voorbeeld
moedigde landgenoten aan om trouw te blijven

aan het geloof, ondanks de vervolging. Haar huis in
Vysoké nad Uhom werd later een opvanghuis. Haar
dood wordt nog jaarlijks met een jongerentocht
herdacht.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross
Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

za 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 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
Mededelingen:
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Vergeet niet uw enveloppe met bijdrage voor de
Vastenactie in te leveren of uw bijdrage te storten op de
daarvoor aangewezen rekeningnummers.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 24
17.30u: H. Mis
vr 30
09.00u: Kruisweg
za 31
18.00u: Paaswake
Mededeling:
Marialof is met vakantie t/m 18 april a.s.
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 24
18.00u: H. Mis vooravond Palmzondag met
palmwijding, processie en lijdensverhaal
zo 25 08.00u: H. Mis Palmzondag met palmwijding,
processie en lijdensverhaal
ma 26 18.00u: H. Mis
wo 28 18.00u: Geen dienst in onze kerk!
18.30u: Wijding heilige Oliën in de Kathedrale
Basiliek
do 29 18.00u: Witte Donderdagdienst (begin
paastriduüm)
vr 30
09.00u: Kruisweg tieners en kinderen
15.00u: Goede Vrijdagdienst: lezingen, voorbeden,
kruisverering, communie
za 31
19.00u: Plechtige paaswake: licht, lezingen, water,
doopbeloften, eucharistie
zo 01 08.00u: H. Mis hoogfeest van Pasen (tot 11.00 uur
wijwater afhalen)
ma 02 08.00u: geen dienst!
10.00u: Paasdienst met Zieken- en Bejaardenzorg
en parochianen
Mededelingen op Noord:
• Herinnering aan de Vastenactie. Tot en met Pasen
kunnen gevulde enveloppen nog ingeleverd worden. Bij
voorbaat onze dank!
• Op Palmzondag is er 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 kerken bij de
zangboeken. Wordt ook digitaal verzonden aan de ons
bekende adressen. U kunt de rondzendbrief ook vinden op
website en facebook van de parochie.
• Onze hartelijke gelukwensen aan de 22 volwassenen en
drie tieners die op zondag 18 maart de eerste communie
ontvingen. Nu op naar het vormsel!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 25 08.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding en
processie, lijdensverhaal
zo 01 08.00u: H. Mis hoogfeest van Pasen (wijwater
afhalen na de dienst)

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 25 10.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding en
processie, lijdensverhaal
zo 01 10.00u: H. Mis hoogfeest van Pasen (na de dienst
wijwater afhalen)
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
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
10.00u: Zegenen van het water. Stille zaterdag:
zo 01 10.00u: H. Mis
12.00u: Paasbrunch in de tuin
zo 08 10.00u: Woco
11.30u: Kinderdoopviering
No English mass
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
zo 25 10.00u: H. Mis begint met processie
vr 30
18.00u: Stations of the cross/passion of the Lord
zo 01 10.00u: H. Mis
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
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
19.00u: Paaswake. Stille zaterdag:
zo 01 08.00u: Hoogmis van Pasen. H. Mis
za 07 19.00u: H. Mis
zo 08 08.00u: 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.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
zo 25 08.00u: Woco
ma 26 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 27
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 28 18.30u: Begi Kerki
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u
zo 25

08.00u: Palmzondag. Eucharistie
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
di 27
18.30u: Boeteviering
wo 28 Geen Mis.
do 29 19.00u: Voetwassing. Witte Donderdag
vr 30
15.00u: Goede Vrijdag dienst
za 31
19.00u: Paaswake met Doop en EHC voor
volwassenen en tieners. Stille zaterdag
zo 01 08.00u: Pasen | Geen avond Mis
ma 02 10.00u: Doopviering. 2e Pasen
• De Heilige Familie Men’s Fellowshipgroep organiseert ivm
met Witte Donderdag een Nachtwake, dit onder auspicien
van de CMMS. We starten om 11.00u en eindigen om
06.00u in de ochtend op Goede Vrijdag. Nadere berichten
volgen nog.
Let wel: deze nachtwake staat open voor een ieder zowel
mannen als vrouwen, jong en oud. Voor meer info-Br. Eddy

Dragman mob. 881-5888 en Br. Eric Doelamarsidi 8603340.
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr.
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de
maand , alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 8815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 25 08.00u: Eucharistieviering met processie.
Palmzondag
18.30u: Boeteviering ( gelegenheid tot biecht)
ma 26 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK les EHC
18.00u: PK volwassenen
18.00u: Bidgroep van de Charismatische
Vernieuwing
wo 28 17.00u: PK Vormsel
do 29 17.00u: Spreekuur. Witte Donderdag
18.00u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
vr 30
10.00u: Kinderdienst. Goede Vrijdag
15.00u: H. Mis | 18.00u: Doopinstructie
za 31
10.00u: Wijwater inzegening (uitdeling gelijk na
inzegening). Stille Zaterdag
19.00u: H. Mis. Volwassen doop en EHC
zo 01 08.00u: Plechtige eucharistieviering. Eerste Pasen
ma 02 10.00u: H. Mis en kinderdoopdienst. Tweede
Pasen
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
za 24
18.30u: 3e Meditatieve dienst
zo 25 07.45u: Palmzondag
do 29 Geen Witte Donderdag viering
vr 30
09.00u: Kinderviering
15.00u: Kruisweg en aanbidding
za 31
22.00u: Paaswake
zo 01 08.00u: Hoogmis van Pasen
• 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.
• Voor de Witte Donderdag viering moet men naar de St.
Clemenskerk om 18.30 uur.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
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.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur
Eucharistieviering
wordt vervolgd op Pagina C4
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PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542; Br.
R. Auguste, t. 8735811. Secretariaat open: ma–wo–vr–za van
10.00-16.30u op secretariaat of thuis (afspraak vooraf)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke 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.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
zo 25 10.30u: Eucharistieviering. Palmzondag
do 29 19.00u: Witte Donderdagviering met voetwassing
vr 30
15.00u: Goede Vrijdagviering met kruisweg
za 31
19.00u: Paaswake. Kaars meenemen.
zo 01 10.00u: Eucharistieviering. Hoogfeest van Pasen
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
PElke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
zo 25 08.00u: Eucharistieviering Palmzondag (ptr Jan)
ma 26 16.30-18.30u: Catechese (leidsters) EHC en H.
Vormsel
di 27
18.00u: Diaconie
wo 28 18.30u: Oliewijding in de kathedrale basiliek
do 29 18.30u: Eucharistieviering te Leledorp (cluster
Wanica) Witte Donderdag
vr 30
15.00u: Viering van het lijden en sterven van Onze
Heer Jezus Christus
za 31
19.00u: Paaswake met zegening van vuur en water
(ptr Kumar)
zo 01 08.00 en 10.00u: Pasen met eucharistie op
Lelydorp en Reeberg
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
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ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
za 24
19.00u: Eucharistieviering van palmzondag met
palmwijding
di 27
18.30u: Gebedsdienst
wo 28 18.30u: Oliewijding in de kathedrale basiliek
do 29 19.00u: Eucharistieviering. Witte Donderdag
vr 30
15.00u: Goede Vrijdagviering (kruisweg)
za 31
19.00u: Paaswake te Welgedacht A
zo 01 08.00u: Eucharistieviering. Paasdienst
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes.
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 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.
wo 28 18.30u: Oliewijding in de kathedrale basiliek
do 29 19.00u: H. Mis. Witte Donderdag
vr 30
09.00u: Kruisweg voor kinderen. Goede Vrijdag:
vasten en onthoudingsdag
15.00u: Herdenking van het lijden en sterven van
de Heer. Kruisverering
za 31
09.00u: Inzegening van wijwater
17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht
19.00u: Paaswake. Graag kaarsen in een cup
meenemen.
zo 01 08.30u: H. Mis. Hoogfeest van Pasen
Mededeling:
Mgr. W. de Bekker is van 6 april t/m 18 mei 2018 afwezig.
Wij wensen hem een gezegende vakantie toe.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 25 08.00u: Woco
di 27
19.00u: Rozenkransgebed
wo 28 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 24
19.00u: Geen dienst
zo 25 08.15u: Palmwijding (op het erf van de
parochiezaal), daarna processie H. Mis
ma 26 19.00u: Kerkelijk avondgebed vooraf gegaan door
rozenkransgebed
di 27
17.00u: Boeteviering voor senioren en kinderen
van de parochiecatechese
wo 28 18.30u: Oliewijding in de kathedrale basiliek
19.00u: Kerkelijk avondgebed
Het Paastriduum: een dienst van drie dagen
do 29 19.00u: H. Mis – Aanbidding: waken met Onze
Heer Jezus Christus tot 22.00u.
vr 30
09.00u: Kinder kruisweg
15.00u: Herdenking van het lijden en sterven van Onze
Heer Jezus Christus
16.00u: Gebedsgroep Hazard
za 31
21.30u: Paasnachtwake. Herdenking van de
Verrijzenis van O.H. Jezus Christus
zo 01 08.30u: H. Mis. Paaszondag
ma 02 09.00u: Afhalen van gewijd water
Mededeling:
Op dinsdag 20 maart hebben de jongeren van de parochies
een samenkomst gehouden. Zowel de senioren als de
kinderen van de parochiecatechese hebben hun bijdrage
geleverd met zang en voordracht. Dank aan een ieder die
aanwezig was. Extra dank aan de begeleiders van zang en
drama: Peggy-Ann Corte, Elly Soedamah, Karan Narain en
Jerome Olieberg.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 25 10.30u: Palmwijding. Erf St. Theodorusschool.
Processie. H. Mis
di 27
17.00u: Boeteviering o.l.v. parochianen
vr 30
15.00u: Herdenking van het lijden en sterven van
Onze Heer Jezus Christus
zo 01 10.30u: H. Mis afhalen gewijd water
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
za 24
18.00u: Palmwijding. Processie. H. Mis
vr 30
09.00u: Kinder kruisweg
15.00u: Herdenking van het lijden en sterven van
Onze Heer Jezus Christus
zo 01 18.00u: H. Mis afhalen gewijd water

HEILIGE BERNADETTE VAN LOURDES
zo 25 17.00u: Palmwijding. H. Mis
di 27
17.00u: Boeteviering o.l.v. parochianen
vr 30
17.00u: Kruisweg
ma 02 10.00u: H. Mis. Afhalen van gewijd water.
Ziekencommunie
ST. FRANCISCUS XAVERIUS
Parochianen worden verzocht zich aan te sluiten bij de
diensten van de St. Jozefparochie. Afhalen van gewijd
water op paasmaandag om 09.00 uur.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 25

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u 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.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zo. 09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zo. 11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zo. 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,Brownsweg
2e zo. 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zo. 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zo. 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zo. 16.00u: Pierrekondre
4e zo. 09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
Paastriduum
Witte Donderdag: 19.00u: Bernarddorp
Goede Vrijdag: 10.00u: Kruisweg + kruisverering Cassipora
		
15.00u: Powakka | 17.00u: Klein Powakka
Stille Zaterdag Paaswake: 18.00u: Witsanti | 21.30u:
Billiton
1e Paaszondag: 09.00u: Brownsweg met daarna 11.30u:
Kinderdoop | 19.00u: Nyun Lombe met tienerdoop
2e Pasen: 09.00u: Kinderdoop Nyun Lombe | 17.00u: H.
Mis. Koinakondre
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
25 maart: Palmzondag.
30 maart: Goede Vrijdag om 15.00u.
1 april: Pasen GEEN DIENST.
2 april: 2e Pasen Eucharistieviering om 09.00u met mgr. K.
Choennie.
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
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

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

