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Door: P. Tjon Kiem Sang

Het feest van Pasen vervult ons met vreugde, een 
oprechte vreugde die diep van binnen opborrelt 
en wordt uitgezongen met een krachtig ‘Alleluja.’ 
Een uitroep van lofprijzing tot God, die zijn 
enige Zoon heeft opgeofferd aan het kruis om de 
zonde van de mens op zich te nemen en de mens 
te verlossen. God, die het bloed van zijn Zoon 
doet vergieten om een nieuw verbond te sluiten 
met de mens: de halsstarrige, weerbarstige en 
zondige mens krijgt daarmee van God een kans 
op nieuw leven, een nieuw begin.

Het eerste Pasen
Deze vreugde die wij anno 2018 ervaren met Pasen 
was echter niet aanwezig bij de leerlingen en de 
vrouwen, die op de eerste dag van de week naar 
het graf gingen waarin het lichaam van Jezus was 
gelegd. Het was minder dan 48 uren daarvoor, dat 
zij getuigen waren geweest van de kruisdood van 
Jezus, de Messias waarop zij al hun hoop hadden 
gevestigd. De man, die zij trouw hadden gevolgd 
en in wie zij steeds meer waren gaan geloven dat 
Hij de Zoon van God was, was als een misdadiger 
mishandeld en bespot, en tenslotte aan het kruis 
geslagen waaraan Hij is gestorven.

Vrouwen bij het graf
Alle vier evangelisten – Matteüs, Marcus, Lucas 
en Johannes – vertellen dat in de vroegte van de 
eerste weekdag enkele vrouwen naar het graf 
togen. Bij alle vier is Maria van Magdala een van de 
vrouwen die naar het graf gaat, zeer waarschijnlijk 
nog vol van de pijn en het verdriet van de executie 
van haar Rabbi. Bovenop hun verdriet komt dan 
ook nog de pijn van de ontgoocheling, wanneer 
zij ontdekken dat het graf leeg is. Het lichaam van 
hun Messias, die zij met speciale kruiden willen 
balsemen, is weg.

Ontgoocheling
In het Johannesevangelie spoedt Maria van 
Magdala, na de ontdekking van het lege graf, zich 
met radeloosheid naar Petrus en de leerling van 

wie Jezus hield. Deze twee haasten zich naar de 
plek om zich ervan te vergewissen. Ook zij treffen 
hetzelfde aan. Opvallend is echter wel het verschil 
in de reacties van deze twee leerlingen. Petrus 
treedt het graf binnen en ziet enkel tekenen van 
de afwezigheid van het lichaam. Het zal niet 
onwaarschijnlijk zijn dat bij Petrus een gevoel van 
verontrusting zich voegde bij het reeds aanwezig 
gevoel verdriet en verslagenheid.

Niet dood, maar levend
De leerling van wie Jezus hield gaat naar binnen 
“en kwam tot geloof.” De leegte van het graf 
veroorzaakt bij hem geen radeloosheid of 
verontrusting, maar het brengt hem tot geloof. Nog 
zonder dat iemand hem ter plekke iets had gezegd 
– zoals de engel in de andere evangelieën – gelooft 
deze leerling: Hij is niet dood, Hij leeft! Daarmee 
beantwoordt hij volledig aan de rol die hem door 
Jezus was toegekend: hij was niet gewoon een van 
de twaalf, hij was de leerling van wie Jezus hield.

Beminnen en geloven
Deze leerling is het paradigma – oftewel het model 
bij uitstek – van volledig en onvoorwaardelijk 
geloof. Immers: de ander liefhebben betekent de 
ander vertrouwen, geloven. Wanneer twee mensen 
besluiten om in het huwelijk te treden, is dat 
niet alleen een bevestiging van de liefde tussen 
hen, maar vooral van het wederzijds geloof en 
vertrouwen in elkaar. De liefde die Jezus had voor 
deze leerling werd beantwoord met de liefde van 
deze leerling voor Jezus. Hij wijkt nimmer van de 
zijde van de Messias, is altijd bij Hem aanwezig, 

zelfs tot het uiterste moment onder het kruis … 
wanneer al de andere leerlingen zijn gevlucht.

Rotsvast geloof
Toen deze leerling het lege graf ontdekte zal 
er – net als bij ons met Pasen – bij hem dezelfde 
lofprijzing van Alleluja diep van binnen moeten 
zijn opgeborreld. Een lofprijzing vanwege de 
overtuiging dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Het geloof dat de ellende die men doorstaat, 
de pijn en het verdriet in de confrontatie 
met zware tegenslag, niet zullen voortduren 
maar dat het leven overwint. Het geloof en de 
overwinning van het leven staan hier in een innige, 
onlosmakelijke en wederkerige relatie tot elkaar: 
het geloof is rotsvast omdat het leven overwint, en 
het leven overwint omdat het geloof rotsvast is.

Bedreiging van het leven
Het leven op aarde – heel het leven, en niet alleen 
het menselijk leven – wordt in onze tijd in alle 
aspecten ervan bedreigd. Wij ervaren dat heel 
de schepping steeds meer onder de schaduw van 
de dood komt te staan. Deze ervaring kan ons 
verlammen en bij ons twijfels oproepen over de 
kracht van het leven. En dat is precies wat de 
dood – of zo u wilt, het kwaad – nodig heeft om te 
overwinnen: dat ons rotsvast geloof in de kracht 
van het leven gaat wankelen. De wederkerige 
relatie tussen geloof en leven gaat langzaamaan 
afbrokkelen. En als wij enkel de aard van de mens 
in beschouwing nemen, kan dit inderdaad enkel 
leiden tot een verdere afzwakking van ons geloof 
in het leven.

Kracht van het leven
Het leven is echter een geschenk van God: een 
geschenk dat niet alleen de mens is gegeven, maar 
heel de schepping. Wij hoeven daarom enkel om 
ons heen te kijken, naar de rest van de schepping, 
om er weer van overtuigd te raken dat de dood 
niet het laatste woord heeft. Een oeroude boom, 
die wij in onze ogen als dood hebben afgeschreven, 
hakken wij om, omdat wij het hebben opgegeven 
en de macht van de dood sterker hebben geacht. En 
dan ontdekken wij dat er aan de overgebleven oude 
boomstronk, geheel tegen al onze verwachtingen 
in, frisgroene takjes en blaadjes ontspruiten. De 
boom die wij als dood hadden opgegeven, bloeit 
wederom vanwege de kracht van het leven.

Alleluja!
Het geloof in het leven – de kracht van nieuw leven 
– is wat wij met Pasen vieren en heel ons wezen 
beweegt tot de uitroep ‘Alleluja’! Het is het geloof 
van de leerling van wie Jezus hield dat ons in 
staat stelt om niet te bezwijken onder het gewicht 
van de bedreigingen tegen het leven. Het is het 
geloof in het leven, die de duisternis van de dood, 
waarmee wij omringd worden, verdrijft. Het is het 
geloof dat het leven, ons door God geschonken, zal 
overwinnen en diep in elk van ons de lofprijzing 
doet opborrelen:

Alleluja!
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geloof & leven

Door: Lucien Chin A Foeng

Indonesië

Hoe hard ik mijn best ook deed, ik kon me niet 
herinneren ooit een bisschop van Javaanse 
afkomst te hebben gezien achter de katheder in 
onze kathedrale basiliek in Paramaribo. Maar 
op zondag 18 maart jl. was hij er. Mgr. Aloysius 
Soedarto, aartsbisschop van Palembang Indonesië, 
in prachtig paars gewaad, de liturgische kleur van 
de veertigdagentijd, mocht een behoorlijk gevulde 
kathedraal toespreken in het Engels en later in zijn 
eigen taal. Pater Fransiskus Mistrianto CM, ook uit 
Indonesië, straks een jaar werkzaam in ons bisdom 
en het Nederlands al aardig machtig, was de tolk 
en medecelebrant. Ook Mgr. Karel Choennie was 
aanwezig.

Werkers in de wijngaard
Ik vond het persoonlijk jammer dat de grote kerk 
niet voller was tijdens deze eucharistieviering als 
een warm welkom voor deze aartsbisschop die ons 
bisdom gaat helpen het priestertekort het hoofd 
te bieden. Natuurlijk is de meest ideale situatie 

priesters van eigen bodem, maar als dat nog niet 
voldoende ingevuld kan worden hebben we geen 
andere keus dan onze deuren open te gooien voor 
geestelijken uit andere bevriende landen, zoals 
Braziliё, Nigeria en nu ook Indonesiё. De ‘pilot’ met 
pater Fransiskus is tot nog toe goed gelukt en als 
het even meezit mogen we binnenkort nog meer 
priesters uit het verre Indonesiё tegemoetzien. 
Welkome arbeiders in de Surinaamse wijngaard 
van onze Heer en Heiland.

Zelfstandig bisdom
Een leuk detail uit de toespraak van Mgr. Soedarto 
was zijn verhaal dat hij ooit moslim was, maar 
zich tot het katholicisme bekeerde en priester 

werd. Het enorm uitgestrekte Indonesie van 
vele honderden eilanden is vooral een seculiere 
moslimstaat. Een magere 5% van de bevolking 
is katholiek. Palembang is een vrij zelfstandig 
bisdom met eigen scholen, ziekenhuizen en zelfs 
een eigen universiteit. Mgr. Choennie merkte dan 
ook op dat we nog veel onze Palembangse vrienden 
kunnen leren! Na de mooie viering was er in het 
paviljoen gelegenheid om kennis te maken met de 
aartsbisschop.

Door: Jenny Sopawiro

Monseigneur Aloysius Sudarso uit Palembang, 
Sumatra is al lang vertrokken als dit artikel 
verschijnt in deze editie van Omhoog. 
Vier dagen voor zijn vertrek op 22 maart 
bracht hij een kennismakingsbezoek aan de 
geloofsgemeenschap van St.-Jozef te Copieweg. 
Bijgaand enkele indrukken.

Groots uitgepakt
De parochianen hadden voor deze ontmoeting met 
de aartsbisschop uit Indonesië groots uitgepakt. Bij 
mijn komst stond er een grote tent op het voorplein, 
die het kerkgebouw bijna geheel aan het oog 
onttrok. Dat belooft wat, was de gedachte die bij mij 
opkwam. En warempel stroomden van alle kanten 
bezoekers binnen. Er waren gasten uit Lelydorp 
(St.-Antonius), Billiton (St.-Andreas), Reeberg (St.-
Isidoor), Welgedacht A (Moeder van Goede Raad), 
Domburg (Allerheiligste Verlosser) en Paramaribo. 
Monseigneur Wim de Bekker was de eregast; hij 
had de eerste contacten gelegd tussen het bisdom 
in Palembang en het bisdom Paramaribo om 
het werk van de katholieke kerk in Suriname te 
ondersteunen.
Nadat de bisschop begeleid door pater Fransiskus 
en vergezeld door de Indonesische zusters 
Hendrika, Paulina, Susan, Odil en Christine was 

gearriveerd, kon het formele gedeelte van de avond 
beginnen. De aanwezigen werden welkom geheten 
door de voorzitter van het parochiebestuur van de 
St.-Jozef, Lorenso Samijo.

Geloof en cultuur
Monseigneur Sudarso gaf aan heel blij te zijn 
om op deze dag bij deze gemeenschap op 
een gezellige manier elkaar te leren kennen. 
Vervolgens bedankte hij Mgr. De Bekker voor 
zijn aanwezigheid. De bisschop vertelde eerst 
over zichzelf, dat hij in Yogyakarta is geboren en 
opgevoed in een moslimomgeving. Nu is hij een 
katholieke bisschop en zijn huidige werkgebied is 
Palembang, Sumatra.
Hij waardeert de harmonie onder de Javaanse 
gemeenschap in Suriname en drukt de Javanen 
op het hart hun kinderen katholiek op te voeden. 
Tegelijk pleit hij voor het behoud van de Javaanse 
identiteit. We zijn allemaal met een culturele 
bagage geboren en die kan niet zomaar genegeerd 
worden. De Surinaamse gemeenschap is divers met 
voorouders uit verschillende streken met allemaal 
hun eigen cultuur.
Voor hem is belangrijk om het katholieke geloof 
voor de volle 100% te belijden en tegelijkertijd ook 
voor de volle 100% de eigen culturele identiteit 
te behouden. En hij noemde hierbij specifiek de 

Door: Charles Chang

Aanwezige kracht
Het kan evengoed thuis, maar 24 uren bidden voor 
de Heer is toch wel iets om gezamenlijk mee te 
maken. Al is het maar voor een uur, de ervaring 
is toch anders dan thuis of bij een noveen. Elke 
groep brengt iets naar voren, de meeste mensen 
blijven uit het zicht, maar de aanwezige kracht 
straalt zich toch wel uit onder de gewelven van de 
kathedrale basiliek. Immers, voor deze gelegenheid 
staat op het altaar het Allerheiligste uitgesteld. 
De 24-uur gebedswake is door de pauselijke raad 
ter bevordering van de nieuwe evangelisatie 
in 2014 in het leven geroepen. Paus Franciscus 
roept hierbij alle bisdommen in de wereld op om 
hieraan mee te doen en wel direct voorafgaand 
aan de vierde zondag in de veertigdagentijd. Aan 
de gezichten valt af te leiden dat de meesten nu 
al uitkijken naar volgend jaar. Wie het nog niet 
heeft meegemaakt, kan zich beginnen voor te 
bereiden. Carla Martopawiro zit even lang als een 
volle werkdag, namelijk acht uren aaneen, op een 
van de achterbanken. Een ander voorbeeld is deze 
mevrouw van middelbare leeftijd: “Ik was al eerder 
op de dag geweest, maar ik kom in de nachtelijke 
uren terug en morgenochtend weer! Ja, het is 24 
uren voor de Heer toch? Ik ga nu naar huis maar 
in feite ga ik ermee door. Naarmate je ouder wordt 
kom je tot meer besef. Neen, het is niet mijn eerste 
keer, maar dit jaar heb ik me beter erop voorbereid 
en verlof genomen.”

Jongeren
De diepgelovigen herkennen zich hierin terug, maar 
helaas is niet eenieder in de gelegenheid om terug 
te komen. De late uren en het vervoer spelen een 
rol, maar dat jongeren diezelfde passie van een 
oudere tonen, is toch wel bijzonder. “Ik zou graag 
terug willen komen, maar ik zit met vervoer,” zegt 
Jenella Berrenstein (19). Ze woont niet om de hoek, 
maar op Welgedacht A. Voor Cluster Para-Wanica, 
die Bijbeltekst en Reflectie op het programma 
heeft, leest ze voor uit Lucas 15, vers 11-15, over de 
Verloren Zoon. Dit geschiedt tegen tien uur in de 
avond, maar daarvóór, tegen zeven uur, deed ze al 
de Kruisweg voor de Katholieke Jongeren Suriname 
(KJS). Deze jongerengroep wordt opgevolgd door de 
Braziliaanse geloofsgemeenschap Nossa Senhora 
de Nazaré aan de Jozef Israëlstraat onder leiding 
van pater Ademar en zuster Judith. “Muito!” (heel 
erg) zegt een tevreden Vilton Cruz Leal over de 
participatie van zijn landgenoten. Vanwege het 
Nederlands komt hij niet gemakkelijk naar de 
kathedrale basiliek. “Dit is mijn tweede keer, een 
mooie gelegenheid. De eerste keer is alweer drie 
jaar geleden bij de eerste viering van de Cirío de 
Nazaré bedevaart in Paramaribo.”

Aartsbisschop van Palembang 
in de kathedrale basiliek

Brede participatie 
gebedswake ‘24 Uren 
voor de Heer’

Bezoek aartsbisschop Palembang aan St.-Jozef 
te Copieweg

Vervolg op pagina A4 Vervolg op pagina A4
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Door: Claudia Tjon Kiem Sang

Training Verlies en Rouwverwerking
Op 24 januari vond in de trainingszaal van de 
Dienst voor Geloof, Cultuur en Communicatie 
(DGCC) de uitreiking plaats van certificaten aan 
vier deelnemers van de training Verlies en Rouw 
binnen het pastoraat. Bij wijze van pilot werd 
deze training in oktober en november van het 
vorig jaar gehouden voor enkele personen binnen 
het bisdom die in het pastoraat te maken krijgen 
met rouwverwerking. De training werd verzorgd 
door drs. Karan Gokoel, psycholoog verbonden 
aan het ’s Lands Hospitaal en gespecialiseerd in 
rouwverwerking, en zuster Hellen Wesenhagen-
Doerga, maatschappelijk werkster bij het 
’s Lands Hospitaal en coördinator van een 
lotgenotensupportgroep aldaar. Deze supportgroep 
is speciaal voor ouders die een kind hebben 
verloren voor, tijdens of na de bevalling.

Pilotproject
Aan de training werd ook medewerking 
verleend door de heer Rawie Sewnath, geestelijk 
hulpverlener in Nederland en pater Jan Verboogen 
die rouwverwerking vanuit het geloof belichtten.
Er deden 5 personen mee aan de training waarvan 
4 deze succesvol hebben afgerond en er een 
certificaat voor kregen. Allen hebben de training 
als zeer waardevol en leerrijk ervaren en staan 

open voor verdere verdieping en begeleiding in 
dit speciale pastoraat. Het is de bedoeling om 
met dokter Gokoel en zuster Wesenhagen verder 
samen te werken aan de training en opleiding van 
pastorale werkers die zich willen specialiseren 
in verlies- en rouwverwerking. De deelnemers 
zullen ook betrokken worden bij het opstarten 
van supportgroepen binnen de parochies. Van 
hieruit onze dank aan de trainers voor hun pro Deo 
bijdrage aan dit project.

Door: Charles Chang

Onophoudelijke regen
Gelukkig ging de Chinees niet zo vroeg open op 
de zondagmorgen. Afgelopen Palmzondag om 15 
minuten over acht hield pater Ricardo een kort 
gebed voor de gesloten deur van een Chinese 
winkel aan de overkant van de Hakrinbank, op 
de hoek van de Pluto-en Anamoestraat. Hierna 
kwam de processie met zang en versierde 
palmtakken in beweging. Voorin liep Andre die 
Jezus voorstelde. Naast de jongeman liep een 
mini-paard mee in plaats van een ezel zoals dat 
in werkelijkheid gebeurde toen Jezus de stad 
Jeruzalem binnenkwam na veertig dagen te hebben 
doorgebracht in de woestijn. Het groepje had naast 
de politiebegeleiding nog een extra begeleiding: 
een onophoudelijke regen. Toch weerhield dit de 
mensen niet om mee te doen aan deze processie 
voor Domingo de ramos (lees: hamos) oftewel 
Palmzondag.

Nossa Senhora de Nazaré
Behalve kinderen, jongeren en volwassenen waren 
er ook enkele zestigplussers bij. In priesterkleding 
liep ook mee pater Ademar, terwijl frater Josivan 
gekleed was in een zwarte toga, het oorspronkelijke 
missiekleed van de redemptoristen. Door de 
regen en het tijdstip van de dag had de politie 
nauwelijks werk en had de processie een vlot 
verloop. Onderweg sloten enkele personen zich aan 
bij de groep, waardoor het aantal opliep naar circa 
dertig. Bij het eindpunt, de kerk van Nossa Senhora 
de Nazaré aan de Jozef Israëlstraat, werd aan 
weerszijden van de ingang twee grote palmtakken 

gehesen als een symbolische poort.
Op dat moment ontstond er een twijfel over iets: 
“Mag het paard ook naar binnen?” vroeg een 
medewerker aan pater Ademar. “Zeker!” zei deze 
en met dit gebaar symboliseerde de volle kerk 
voor enkele momenten de stad Jeruzalem. Na een 
verwelkoming vertrokken de politie en The Mini 
Horse Stables, de eigenaar van het mini-paard. Voor 
die dag was de Braziliaanse kerk drie keer zo vol in 
vergelijking met een reguliere zondag.

moedertaal. Wij moeten als katholiek groeien 
in de gemeenschap en roepingen stimuleren. De 
gemeenschap kan hierbij ondersteunen met gebed, 
door de kinderen een katholieke opvoeding te 
geven en hen te stimuleren actief te zijn in de kerk 
bijvoorbeeld als misdienaar. Dit was in grote lijnen 
de boodschap van de bisschop aan de aanwezigen.

Talen en biecht
Het valt niet te ontkennen dat door de verschillende 
groepen er ook verschillende talen worden 
gesproken. Zo had eerder op de dag de Haïtiaanse 
gemeenschap ook een halfuurtje dat zij in het 
Frans deden. De Dienaressen van de Heer, beter 
bekend als de Blauwe Zusters, doen het weliswaar 
in het Nederlands in plaats van het Spaans, maar 
het koppel van Mary Guide of the Wanderer leest 
voor in het Engels, en de Indonesische zusters van 
Santo Fransiskus Charitas hanteren het Bahasa 
Indonesia. Ondanks het feit dat ze voor vijf uur 
in de ochtend staan geprogrammeerd, worden 
de Indonesische nonnen toch verrast met de 
aanwezigheid van de Indonesische ambassadeur, 
Dominicus Supratikto, die van huis uit katholiek is.
Behalve de buitenlandse talen is de gebedswake 
ook een reflectie van onze veelzijdige Surinaamse 
bevolking. Naast het Nederlands worden ook 
liederen in het Sranantongo en andere in Suriname 
gesproken moedertalen gezongen. Tussen de 
bijbelreflecties, smeekbeden en liederen is er 
ruimte voor stille meditatie en aanbidding. 
Degenen die er behoefte aan hebben, gaan voor 
de biecht. De priesters die zich hiervoor ter 
beschikking stellen, staan op een lijst vermeld. De 
algemene reactie van ze is: ‘We zijn tevreden; een 
aantal mensen is naar ons toegekomen.’

Met de kracht van de Heer
24 uren voor de Heer wordt door eenieder op zijn 
of haar manier ervaren. Zo spreekt een aanwezige 
van leven in de brouwerij wanneer groepen 
zoals Hanna’s Lust, Sunny Point, Katholieke 
Charismatische Vernieuwing  uit volle borst hun 
lofzang presenteren. Voor de groepen die in de 
nacht en vroege ochtenduren moeten optreden, lijkt 
de opgave zwaar, maar toch is er slechts één groep 
die om een wijziging vraagt. De rest verleent zijn 
medewerking, maar wie het idee heeft dat het in 
de late nachtelijke uren inzakt, heeft het helemaal 
mis. Bij het spontane haluur geven de mensen 
zich spontaan op om voor te gaan in een gebed, 
een overdenking te lezen of een lied aan te heffen. 
De St.-Alfonskerk leest uit de aanbevolen tekst 
van paus Franciscus - bij U is er vergeving, psalm 
130, vers 4 - en de jongeren van het Christoforus 
internaat doen wat hun is opgedragen, namelijk 
een zelfgeschreven voorbede oplezen. De bijdrage 
aan 24 uren voor de Heer is ruim aanwezig, wat 
zeker ook geldt voor het coördinatieteam van de 
Dienst Geloof, Cultuur en Communicatie (DGCC) 
dat langer dan 24 uur op de been is om alles vlot 
te doen verlopen. “Om precies te zijn 29 uren in de 
kathedraal. Het is ons goed gelukt door de kracht 
van de Heer.”

Brede participatie ...

Bezoek aartsbisschop ...

Uitreiking certificaten training Verlies en Rouwverwerking

Vervolg van pagina A3:Processie ‘Domingo de ramos’ geslaagd ondanks regen

Vervolg van pagina A3: Zuster Susan
Roesman Darmohoetomo, leraar Bahasa Indonesia 
bij de Indonesische ambassade die daarna 
kort aan het woord kwam, benadrukte ook het 
belang van het behoud van alle moedertalen in 
Suriname. Sapto Sopawiro, bij velen bekend als 
religieuze leider van het javanisme en dalang 
(wayangpoppenspeler) voerde na een kort 
welkomst- en dankwoord gericht aan de bisschop 
uit Indonesië een tembang (gedicht in zangvorm) 

op. Tot verrassing van de aanwezigen werd na 
de vertaling in het Sranan en Engels duidelijk dat 
Sapto het Onze Vader had gezongen. Het formele 
gedeelte van de avond werd afgesloten met de 
overhandiging van geschenken. Zowel de bisschop 
als zuster Susan ontving een klok vervaardigd 
uit Surinaams hardhout. Zuster Susan bedankte 
de gemeenschap voor de mooie samenwerking, 
liefde en vriendschap. Haar missie in Suriname 
is volbracht en zij zal samen met de bisschop 
terugreizen naar Indonesië.

Fotoshoot en selfies
Nadat de bisschop de zegen had uitgesproken 
volgde een fotoshoot met de vertegenwoordigers 
van de verschillende parochies en was het tijd voor 
de verzorging van de inwendige mens. Mgr. Sudarso 
en de nonnen konden met iedereen gezellig een 
babbeltje, een selfie of groepsfoto maken. Al met al: 
een succesvolle ontmoetingsavond.
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liturgie & leven

Hoogfeest van Pasen

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 
10, 34a. 37-43
In die tijd nam Petrus het woord, en sprak: ‘Gij 
weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus 
van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het 
doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem 
gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. 
Hij ging weldoende rond, en genas allen die onder 
de dwingelandij van de duivel stonden, want God 
was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij 
in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan 
heeft. Hem hebben we aan het kruishout geslagen 
en vermoord. God heeft Hem echter op de derde 
dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan 
het hele volk, maar aan de getuigen die door God 
tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem 
gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de 
doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan 
het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door 

God aangestelde rechter is over de levenden en de 
doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis 
af dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam 
vergiffenis van zonden verkrijgt.’

Tweede lezing: Kolossenzen 3, 1-4 (of 
Korintiërs 5, 6b-8)
Broeders en zusters, als gij dan met Christus 
ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar 
waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. 
Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt 
immers gestorven en uw leven is nu met Christus 
verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer 
Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid.

Evangelielezing: Johannes 20, 1-9
Op de eerste dag  van de week kwam Maria 
Magdalena vroeg in de morgen – het was nog 
donker – bij het graf en zag dat de steen van het 
graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon 

Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde 
leerling en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit 
het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem 
hebben neergelegd.’ Daarop gingen Petrus en de 
andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen 
samen vlug voort, maar die andere leerling snelde 
Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. 
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, 
maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die 
hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel 
binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar 
dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet 
bij de zwachtels er lag, maar ergens afzonderlijk 
opgerold op een andere plaats. Toen ging ook 
de andere leerling, die het eerst bij het graf was 
aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde 
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er 
geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden 
moest opstaan.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Door het weglaten van een aantal verzen krijgt 
de eerste lezing uit Handelingen 10 een nogal 
andere pointe dan wanneer de passage integraal 
zou worden (voor)gelezen. De ‘weggegumde’ 
verzen 34b-36 bevatten namelijk een universele 
boodschap – ‘Deze Jezus is de Heer van alle mensen’ 
(10,36) –, terwijl de verzen 37-43 inzoomen op 
wat Jezus specifiek voor het Joodse volk heeft 
bewerkstelligd. De passage die aan 10,34-43 
voorafgaat, handelt immers precies over de kwestie 
dat Joden en niet-Joden – gepersonifi eerd in de 
Romeinse centurio Cornelius – wel met elkaar 
mogen omgaan. Daarom is het onverantwoord 
een gedeelte van die passage in de eerste lezing 
achterwege te laten, omdat precies daar de 
doorslaggevende argumentatie onder woorden 
wordt gebracht: ‘God maakt geen onderscheid 
tussen mensen, maar Hij trekt zich het lot aan van 
iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor
Hem heeft en rechtvaardig handelt’ (10,34b-36).

Eeuwig duurt zijn trouw
Psalm 118 is een van de meest geciteerde psalmen 
in het Nieuwe Testament, met name de verzen 
22-26. In de Joodse traditie wordt deze psalm 
gezongen tijdens het Loofhuttenfeest. De psalm 
wordt bijeengehouden, omsloten, door een identiek 
begin- en slotvers: ‘Loof de HEER, want Hij is 
goed, eeuwig duurt zijn trouw’ (118,1.29). Binnen 
deze inclusio opent de tekst met een hymnische 
inleiding (vers 1-4) die gevolgd wordt door een 
uitgebreid danklied (vers 5-28). Binnen dat 
danklied onderscheiden we een deel waarin een 
beklemmende noodsituatie wordt verteld (vers 
5-18) en een gedeelte waarin duidelijk de redding 
wordt beschreven (vers 19- 28). Deze beide delen 
zijn ook ruimtelijk te benoemen. De schildering 
van nood is duidelijk buiten de tempel  gesitueerd, 
die van redding in steeds kleinere, in intensiteit 
toenemende cirkels: aan de tempelpoort (vers 19- 
25), in het huis van de HEER (vers 26), tot bij het 
altaar (vers 27).

Gnostiek in wording
De korte lezing uit de brief aan de Kolossenzen 
(3,1-4) vormt het sluitstuk van een veel langere 
passage die al in 2,6 begint. In Kolosse, een stad in 
het zuidwesten van het huidige Turkije, circuleerde  
klaarblijkelijk de opvatting dat de aan het kruis 
gestorven Jezus en de opgestane Christus nooit de 

rechtstreekse verbinding konden zijn tussen de 
onzichtbare wereld van God en de materiële wereld 
van de mens. Want was het niet dat tussen die 
beide werelden een enorme afstand bestond, die 
alleen maar met behulp van allerlei tussenwezens 
overbrugd kon worden? Tegen deze opvatting 
die een goede eeuw later in de gnostiek zou 
culmineren, klimt de auteur, waarschijnlijk Paulus 
zelf – zie de  eigenhandige krabbel aan het einde 
(4,18) – in de pen. Alle thema’s waarmee hij zijn 
gehoor probeert te overtuigen dat Christus juist 
wel die eenheid met God voor ons in zich verenigt, 
komen prachtig samen in de sterk hymnische 
passage in 1,15-20 die als sleutel tot de brief kan 
gelden. Christus is zowel de ‘eerstgeborene van heel 
de schepping’ (1,15) als de ‘eerstgeborene van de 
doden’ (1,18). Aangezien in Hem alles is geschapen, 
zowel het zichtbare als het onzichtbare, is Hij de 
aangewezen weg tot God.

Maria uit Magdala
Het Nieuwe Testament schetst ons in de evangeliën 
een beeld van Maria Magdalena als een van 
de vrouwen die tot het vaste gevolg van Jezus 
behoort. In de eerste drie evangeliën valt daarbij 
onmiddellijk op hoe zij telkens als eerste van die 
vrouwen wordt vermeld. En bovendien is zij de 
eerste getuige van de verrezen Heer. Hoe komt het 
dan toch dat zij over het algemeen een negatief 
imago heeft: zondige vrouw, geestesziek, hoer? 
Waarop is dat gebaseerd? In Marcus 16,9 en Lucas 
8,2 wordt gemeld dat bij haar zeven demonen zijn 
uitgedreven. Ook speelt mee dat het vissersdorp 
Magdala, vlak bij het Meer van Gennesaret, een 
nogal ongure reputatie kende. En Maria uit Magdala 
werd ten slotte ook nog geïdentificeerd met de 
zondige vrouw uit Lucas 7,36- 50, die de voeten 
van Jezus zalft. Dat laatste heeft zij aan paus 

Gregorius I te danken, die in 591 in een preek de 
vrouw uit Lucas 7 heel uitdrukkelijk met Maria van 
Magdala gelijkstelde. Terwijl Maria Magdalena in de 
oosterse kerk altijd als heilige is vereerd, was haar 
reputatie in de westerse kerk dus verre van ideaal. 
Maar daar is onlangs gelukkig verandering in 
gekomen. Paus Franciscus heeft op 3 juni 2016 een 
decreet  uitgevaardigd waarin wordt meegedeeld 
dat de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) 
verhoogd is tot feest. ‘Ze is getuige van de verrezen 
Christus en verkondigt de boodschap van de 
verrijzenis van de Heer, zoals de overige apostelen. 
Daarom is het terecht dat de liturgische viering van 
deze vrouw dezelfde rang heeft als de viering van 
de apostelen op de Algemene Romeinse Kalender.’1 
Maria van Magdala wordt hier in feite dus tot 
apostel verheven. We komen daarmee weer in de 
buurt van Thomas van Aquino (1225-1274) die 
Maria Magdalena de titel apostola apostolorum gaf, 
juist omdat zij de eerste getuige van de verrijzenis 
was en deze verrijzenis aan de andere apostelen 
verkondigde.

Zien en geloven
Hoewel Maria de allereerste getuige is van het lege 
graf, heeft dat binnen de Joodse maatschappij van 
toen in het geheel geen betekenis. Het getuigenis 
van een vrouw was niet rechtsgeldig; er waren ten 
minste twee mannelijke getuigen nodig. In dit geval 
waren dat Simon Petrus en de andere leerling, bij 
wie de hiërarchie klaarblijkelijk al een rol speelt, 
want hoewel hij al eerste arriveert, blijft hij op 
Petrus wachten. Wanneer de evangelist Johannes 
deze naamloze leerling portretteert met de zin 
‘Hij zag en geloofde’ (Johannes 20,8), stoten we 
op een van de belangrijke thema’s van het vierde 
evangelie. Het zal hierna culmineren in het verhaal 
over de ‘ongelovige Tomas’ (20,24-29). Voor hem, 
Tomas, zijn het getuigenis van eerst Maria van 
Magdala en vervolgens van de leerlingen dat zij de 
Heer hebben gezien (20,18.25) niet voldoende. Hij 
moet eerst zelf zien. ‘Gelukkig zijn zij die niet zien 
en toch geloven’, zegt Jezus hem (20,29). Zien en 
geloven – het is werkelijk van begin tot einde in het 
vierde evangelie ingeweven: in de uitspraak van 
Johannes de Doper (1,34), in de woorden die Jezus 
tot Natanaël richt (1,50), in de toespraak van Jezus 
na de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging 
(6,46-47) en in Jezus’ antwoord op Filippus die nu 
toch wel eens de Vader wil zien (14,8-12).
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Gebed
God, U hebt de mensheid uw Zoon gegeven, opdat 
wij, mensen, zouden leven. God uit God is Hij, licht 
uit licht. Door Hem hebt U alles geschapen. Ik dank 
U om Hem en ik bid: open mijn ogen – dat ik uw 
werk zie; open mijn oren – dat ik uw Woord herken 
en daarnaar leef, vandaag en al onze dagen. Amen.

Dagtekst
Lucas 24,21: En wij hadden zo gehoopt dat Hij het 
was die Israël zou verlossen, maar inmiddels is het 
al de derde dag sinds dat gebeurd is.

Overweging: Met uw eigen liefde
Van één ding mogen we zeker zijn: God heeft ons 
het eerst bemind. Laten we deze waarheid diep tot 
ons doordringen lang genoeg en telkens weer.
Het is niet zo dat wij allerhande kunsten moeten 
uithalen of een super-christen moeten zijn om 
de liefde van God ‘waard te zijn. Soms voelen we 
het wel zo – ook de mensen in Jezus’ tijd. Wetten 
moesten vervuld worden, offers gebracht om God 
goed te stemmen. Vandaar komen de woorden van 
de honderdman: ‘Heer, ik ben niet waardig dat U 
tot mij komt’ die we nog elke zondag herhalen. 
Natuurlijk zijn wij in vergelijking met de eeuwige 
God ‘niets waard’, een stofje dat voorbijvliegt. Maar 
Jezus houdt geen rekening met die vorm van ‘iets 
waar zijn’. Hij ziet het hart, het geloof van deze 
unieke mens. Hij heeft hem en zijn zieke dienaar 
al lief nog voor hij heeft gesproken. Zo is ieder van 
ons uniek en een oogappel voor Jezus!

Gebed
Goede God, uw Zoon heeft gezegd: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven.’ Als ik Hem ken, zal ik 
ook U leren kennen. Geef dat ik de waarheid in zijn 
woorden versta, opdat ik steeds dichter bij U mag 
komen. Neem mij bij de hand op mijn weg naar 
U, zoals U eens de apostelen Filippus en Jakobus 
leidde, door Jezus Christus, mijn Heer, vandaag en 
alle dagen. Amen.

liefde tot de mens om hem te sterken. Deze 
versterking ontvangt de mens door het levendige 
contact met God.
Tijdens onze gewone bezigheden mogen wij het 
contact met Christus niet verliezen. We hebben 
bijzondere ogenblikken nodig die uitsluitend voor 
het gebed bestemd zijn. Het gebed sterkt en is een 
bron van inspiratie, kracht en moed ten opzichte 
van de moeilijkheden en de hindernissen. Het is 
een bron van standvastigheid en bekwaamheid om 
met nieuwe kracht projecten aan te gaan.

Gebed
Goede God, niet om te oordelen hebt U uw Zoon 
gezonden, maar om de wereld te redden, uit liefde. 
Spreek uw Woord van bevrijding in mijn midden, 
schijn over mij met uw genadig licht zodat ik het 
rijk van de dood verlaat en het leven in eeuwigheid 
ontvang. Door Jezus Christus, de verrezen Heer. 
Amen

Dagtekst
Jesaja 30,21: Met eigen oren zult u achter u een 
stem horen zeggen:  `Dit is de weg, volg die, of u nu 
naar rechts gaat of naar links.'

Overweging: Verlegen is mooi
Verlegen mensen hebben iets heel moois, al wordt 
verlegenheid in onze cultuur niet als een deugd 
beschouwd. Integendeel, we moeten direct zijn, 
anderen recht in de ogen kijken, en zonder blikken 
of blozen zeggen wat er in ons omgaat en vertellen 
wat we meemaken. Toch ben je snel uitgekeken 
op personen met het hart op de tong, mensen 
die alles gezegd willen hebben. Ze zijn als bomen 
zonder schaduw. Verlegen mensen hebben lange 
schaduwen waarin ze een groot deel van hun 
schoonheid verbergen voor anderen. Verlegen 
mensen herinneren ons aan het geheim van het 
leven dat niet een-twee-drie kan worden uitgelegd. 
Ze nodigen ons uit tot respectvolle vriendschap en 
een liefdevol samenzijn zonder woorden.

Gebed
God, Schepper van alles wat leeft, U heeft de 
mens de aarde gegeven om haar te beheren en te 
bewerken. Van U komt de opdracht om met mijn 
eigen handen mijn brood te verdienen. Ik vraag U 
dat ik naar het voorbeeld van de heilige Jozef mag 
beantwoorden aan de opdracht die U mij geeft en 
daarna mag rusten op de zevende dag. Dat vraag ik 
U door Jezus, Kind van U en kind van mensen, die 
leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Wijsheid 13,9: Als zij in staat waren zo veel te 
weten dat zij zich van de wereld een gedachte 
konden vormen, waarom hebben zij dan niet 
eerder de Heer van alles gevonden?

Overweging:
Jezus wordt Immanuel genoemd ‘God met ons’. De 
grote paradox in het leven van Jezus was dat Hij 
in zijn doen en laten niet afhankelijk was van de 
goed- of afkeuring van mensen, maar alleen van 
wat God van hem wilde, en dat Hij tegelijkertijd 
meer ‘met ons’ was dan wie ook ter wereld. Jezus 
kon diep meevoelen met ons omdat Hij geen 
menselijk opzicht kende, maar zich alleen liet 
leiden door de liefde van zijn Vader. Jezus is vrij om 
lief te hebben omdat Hij zich niet laat leiden door 
wat wij ervan vinden.

Dagtekst
Psalm 62,9: Vertrouw op Hem, mijn volk, voor 
altijd, stort uw hart voor Hem uit: God is de plek 
waarheen wij vluchten.

Overweging:
De verrijzenis van Jezus Christus is de sleutel 
tot het begrijpen van de geschiedenis van de 
wereld, van alles wat geschapen is en vooral van 
de geschiedenis van de mens. Zoals alles wat God 
geschapen heeft, is ook de mens onderworpen 
aan de wet van de dood. Maar dankzij het werk 
van Christus werd deze wet onderworpen aan 
een andere wet, een wet van het leven. Dankzij 
de verrijzenis van Christus bestaat de mens niet 
meer uitsluitend voor de dood, hij bestaat voor het 
leven dat zich aan ons moet openbaren. Het is het 
leven dat Christus in de wereld gebracht heeft. (zie 
Joh.1,4). Dit verklaart de betekenis van de geboorte 
van Jezus in Betlehem die we met Kerstmis gevierd 
hebben. (Johannes Paulus II)

Gebed
God van leven, U kent mij, met mijn twijfels en 
vragen. Mijn oude zekerheden vervullen mij niet en 
daarom zoek ik houvast, bij U. Maak mij dan, zo bid 
ik, ontvankelijk voor uw Woord, en wil mij raken 
met uw Geest en schenk mij een nieuw begin. Door 
Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft, nu en tot 
in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Psalm 23,4: Al moet ik door dalen van duisternis en 
dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij 
mij: uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed.

Overweging:
Het leven van de mens, dat in Betlehem aan 
de herders en de wijzen uit het Oosten in een 
sterrennacht geopenbaard werd, heeft op de 
dag van de verrijzenis zijn onverwoestbaarheid 
bewezen. Er is dus een diepe verbinding tussen de 
nacht van Betlehem en de dag van de opstanding. 
De overwinning van het leven op de dood is 
iets waarnaar elke mens verlangt. De verrezen 
Christus verzekert mannen en vrouwen van alle 
tijden dat ze geroepen zijn tot een leven aan gene 
zijde van het graf. Jullie zijn niet gezonden om een 
of andere abstracte waarheid te verkondigen. Het 
evangelie is noch een theorie, noch een ideologie! 
Het evangelie is leven!

Gebed
Ene en Eeuwige, ik voel mij soms klein en 
machteloos tegenover alles wat er om mij heen 
gebeurt, maar U bent een God die kleine mensen 
groot maakt en hen zegent met uw licht. Ik bid U: 
spreek uw Woord tot mij; dat het mijn hart mag 
versterken en grond geeft onder mijn voeten. Dat 
vraag ik U door Jezus Christus, mijn Heer. Amen

Dagtekst
Js 49,16: Ik heb je in mijn handpalm gegrift.

Overweging:
De opgaven die God ons stelt, zijn geschikt voor 
ieder van ons. Ze overstijgen onze mogelijkheden 
niet. God helpt ons op momenten van zwakheid. 
Hij alleen kent werkelijk onze zwakheid. Hij 
kent ze beter dan wij. Toch wijst Hij ons niet af; 
integendeel, Hij wendt zich in zijn barmhartige 
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FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Te koop: gebruikte boeken tegen weggeefprijzen! 
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Gewijzigde openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
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Beste broeders en zusters, goedemorgen!
In de lente komen de planten en bomen tot bloei. 
Gebeurt dat ook met zieke bomen of zieke planten?  
Nee! En als de wortels van deze bomen of planten 
worden uitgerukt, of als ze geen wortels hebben, 
kunnen ze dan tot bloei komen? Nee. Je kunt toch 
niet tot bloei komen zonder wortels?

Onze wortel is Jezus
Dit is de boodschap: het christelijk leven is 
een leven dat tot bloei komt in de werken van 
barmhartigheid, in het doen van het goede. Maar 
als je geen wortels hebt, kun je niet tot bloei 
komen. Wie is die wortel? Jezus! Als je niet met 
Jezus bent tot in je wortels, zal je niet tot bloei 
komen. Als je jouw leven geen water geeft door 
middel van het gebed en de sacramenten, zal je dan 
als christen tot bloei komen? Nee! Het gebed en 
de sacramenten zijn het water voor onze wortels, 
waardoor ons leven tot bloei komt.
Ik hoop dat deze periode voor jullie een 
opbloeiende mag zijn, zoals dat ook voor Pasen 
geldt. Opgebloeid door de goede werken, door de 
deugden, door het goede te doen voor anderen. 
Denk eens aan dit prachtige versje uit mijn 
vaderland: ‘De boom is tot bloei gekomen, door 
wat hij van onder uit de aarde heeft gehaald’. Snijd 
nooit de wortels met Jezus door.

De sacramentele communie
We gaan nu verder met de catechese over de 
heilige Mis. De viering van de Mis is gericht op de 
Communie: het verenigen van onszelf met Jezus. 
Dit is de sacramentele communie, met het lichaam 
en bloed van Christus. Het is niet de geestelijke 
communie die je ook thuis kunt ontvangen door te 
zeggen: “Jezus, ik wil U geestelijk ontvangen.”
We vieren de Eucharistie om ons te voeden met 
Christus, die zichzelf zowel in het Woord als in 
het Sacrament aan ons geeft. Hierdoor kunnen 
wij gelijkvormig worden aan Hem. De Heer zegt: 
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in 
Mij en Ik in hem.”  Jezus’ geste, als hij tijdens het 
laatste avondmaal zijn Lichaam en Bloed aan de 
leerlingen geeft, gaat ook vandaag nog door. Via 
het dienstwerk van de priester en de diaken wordt 
aan hun broeders het Brood des levens en de 
verlossende Beker uitgereikt.

Bruidegom van de Kerk
In de Mis breekt de priester het geconsacreerde 
Brood, het lichaam van Jezus. Daarna toont hij 
dit aan de gelovigen en nodigt hen uit om deel te 

nemen aan de eucharistische maaltijd. We kennen 
de woorden die dan worden gesproken van het 
heilige altaar: “Zalig zij die genodigd zijn tot de 
Tafel des Heren: zie het Lam Gods dat wegneemt 
de zonden der wereld.”  In een passage van 
Openbaring staat: zalig zij, die genodigd zijn tot 
het bruiloftsmaal van het Lam (Op. 19,9). Er staat 
‘bruiloft’ want Jezus is de bruidegom van de Kerk.
Deze uitnodiging roept ons op tot het beleven 
van een intieme eenheid met Christus, bron van 
vreugde en heiligheid. Het roept ons op tot een 
gewetensonderzoek dat verlicht wordt door het 
geloof. We zijn nog ver verwijderd van Christus’ 
heiligheid, maar wij geloven dat zijn Bloed 
vergoten wordt ter vergeving van de zonden. Wij 
zijn allemaal vergeven door het doopsel en we 
zullen steeds vergeven worden wanneer we het 
sacrament van boete en verzoening ontvangen.

Veranderen door te ontvangen
Jezus vergeeft altijd.  Hij wordt er niet moe van. Wij 
mensen worden het beu om vergeving te vragen.  
Maar in geloof richten wij de blik op het Lam Gods 
dat wegneemt de zonden der wereld. Wij smeken 
Hem: “O Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij 
komt, maar spreek en ik zal gezond worden.” Dat 
zeggen we tijdens iedere Mis. Als wij de Communie 
gaan ontvangen, is het in werkelijkheid Christus 
die ons tegemoet komt. Er vindt een ontmoeting 
plaats met Jezus! Je voeden met de Eucharistie 
betekent je laten veranderen door wat je ontvangt. 
Sint Ambrosius helpt ons dat te begrijpen als hij 
vertelt over het licht dat hij ontvangt wanneer hij 
Christus hoort zeggen: “Ik ben het voedsel van de 
groten. Groei en je zult Mij eten. Jij zult mij niet in 
jezelf omvormen, maar jij zult in Mij veranderd 
worden”.  Zoals het brood en de wijn veranderen 
in het Lichaam en Bloed van de Heer, zo worden 
ook degenen die deze gaven met geloof ontvangen 
veranderd in de levende Eucharistie.
Tijdens het uitreiken van de Eucharistie zegt 
de priester “Lichaam van Christus” en wij 
antwoorden “Amen”. We erkennen hierdoor het 
Lichaam van Christus. Het verenigt ons met Hem 
en maakt ons los van ons egoïsme. Ook verenigt 
het ons met al degenen die één zijn in Hem. Dat is 
het wonder van de Communie: we worden wat we 
ontvangen!

Vruchten van goede werken
Het teken van de eucharistische maaltijd komt 
beter tot uitdrukking als de communie onder 
twee gedaanten wordt uitgereikt, ook al weten 

geloofsverdieping
Het wonder van de Communie: we worden wat we ontvangen!
Tijdens de algemene audiëntie van 21 maart sprak paus Franciscus over de Communie.

J.P.M. VAN DER PLOEG
Ik geloof

Dit boek is bedoeld voor lezers, die 
behoefte hebben aan een werk dat 
hun zegt wat het katholiek geloof 
inhoudt en hun inzicht geeft in de 
zin van de geheimen ervan. Het 
richt zich vooral tot katholieken die 
in de tijd na het tweede Vaticaans 
concilie zich willen verdiepen in hun 
geloof.
Tilburg: H. Gianotten, 1983. Srd 10,=

SEEF KONIJN EN JAN DEKKERS
Bouwstenen

De schrijvers analyseren aan 
de hand van zeven thema’s de 
polarisatie binnen de katholieke 
kerk van Nederland o.a. de visie op 
gezag en gehoorzaamheid, de leer, 
de plaats van traditie en dogma, 
tegenstelling tussen oud en jong. 
Aan de hand hiervan pogen ze tot 
de diepere oorzaken achter te komen die aan de 
tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz. Prijs: Srd 5,=

we dat de katholieke leer aangeeft dat we bij 
de communie onder één gedaante de volledige 
Christus ontvangen (vlg. Algemeen Statuut van het 
Romeins Missaal). Je ontvangt het sacrament op de 
tong of, waar dat is toegestaan, in de hand. Na de 
Communie helpt de stilte, het stille gebed, ons om 
het ontvangen geschenk in ons hart te bewaren. 
Ook het zingen van een psalm of een lofzang helpt 
ons om bij de Heer te zijn.
De eucharistische liturgie wordt afgesloten met 
het slotgebed na de Communie. Daarin richt 
de priester zich, namens iedereen, tot God om 
Hem te bedanken dat Hij ons aan Zijn tafel heeft 
uitgenodigd. Ook vraagt hij Hem dat wat we 
ontvangen hebben ons leven mag veranderen. De 
Eucharistie sterkt ons om vruchten van goede 
werken te dragen en zo te leven als christenen.
We vragen aan de Heer om door de heilige gaven 
die wij ontvangen hebben, de wonden van het 
kwaad in ons te genezen. Moge God de drang tot 
zonde weren uit ons hart en ons nabij blijven met 
Zijn bescherming. Laten we Eucharistie vieren: 
Jezus ontvangen die ons in Hem verandert en ons 
sterker maakt. Zo goed en zo groot is de Heer!

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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Het reinigingsoffer heeft daarmee te maken. 
Het is geen vrijwillig offer, maar noodzaak. 
Onze verborgen zonden zetten de relatie met 
God en onze medemens op het spel. Reiniging is 
noodzakelijk. Laten we onbewust gedane zonden 
tegenover God belijden op de eerste paasdag. Hij 
zal ruimhartig vergeven, in Jezus naam!

Uit: Filippus Dagboek

Gelukkig zijn
Waaraan denk je bij het woord gelukkig’?’De 
dichter van psalm 146 denkt niet aan rijkdom, 
gezondheid of voorspoed. Voor hem is ‘geluk’: 
leven in vertrouwen op de God van Jacob. Het 
woord ‘gelukkig’zegt volgens hem niet in de 
eerste plaats iets over hoe je eraan toe bent, maar 
over hoe (met wie, met name) je in het leven staat! 
Jouw relatie met deHeer is je geluk!
Je vraagt je af: hoe komt die man daarbij? Omdat 
de Heer staat voor vrede en gerechtigheid. 
Omdat deze God opkomt voor zwakkeren in de 
samenleving en hun recht verschaft. Wie met 
deze God rekent, is een mens met hoop, juist ook 
als alle hoop verloren lijkt te gaan. Óns staat een 
sterke held terzij, die God ons heeft beschoren 
’schreef de reformator Maarten Luther, in een tijd 
die bepaald niet veilig genoemd kon worden. Die 
held als teken van Gods liefde was zijn geluk.

Uit: Dag in Dag uit

De schaduw van het 
kruis

Stel je het moment eens voor. God op zijn troon. 
Jij op de aarde. En tussen jou en God, hangend 
tussen jou en de hemel, zie je Jezus aan het kruis. 
Jouw zonden zijn op Jezus gelegd. God, die de 
zonden straft, laat zijn terechte woede los op 
jouw fouten. En Jezus vangt de klappen op. Omdat 
Jezus zich tussen jou en God bevindt, ga jij vrijuit. 
De zonde wordt bestraft, maar jij bent veilig – 
veilig in de schaduw van het kruis. Dat is wat 
God deed. Maar waarom, wáárom deed Hij dat? 
Morele verplichting? Hemelse dwang? Vaderlijke 
vereiste? Nee. God is verplicht tot niets. DE reden 
van het kruis? God houdt van de wereld.

Uit: Leven in zijn handen

Blijf steeds in Mij 
vertrouwen

Kom dicht bij Mij en Ik kom dicht bij jou. Het is 
jouw taak om de eerste stap in de juiste richting 
te zetten door direct contact met Mij te maken en 
de rest zal zich ontplooien. Iedere ziel heeft een 
andere benadering, maar het enige wat belangrijk 
is, is dat je het doet, hoe aarzelend het in het 
begin ook mag zijn. Weet eenvoudig dat wanneer 
je die eerste stap eenmaal genomen hebt, iedere 
volgende stap sterker en zekerder zal zijn. Je zult 
zien hoe wonder na wonder plaatsvindt wanneer 
je Mijn wil doet en Mijn wetten vorm ziet 
krijgen. Je vertrouwen en geloof zullen sterk en 
onwankelbaar worden terwijll  je het allerbeste 
verwacht en aantrekt. Zie hoe het gebeurt, niet 
één keer maar keer op keer, totdat je je gehele 
vertrouwen en geloof in Mij legt en mij toelaat het 
heft in handen te nemen en je hele leven te leiden.

Uit: Open innerlijke deuren

De Heer is waarlijk 
opgestaan

Vandaag is een feestelijke dag. We staan als kerk 
stil bij het wonder van die derde dag: ‘De Heer 
is waarlijk opgestaan!’Dat wat geen mens tot 
stand heeft kunnen brengen, heeft Jezus gedaan: 
de dood overwonnen. Hij leeft en ik met Hem! 
Zijn opstandingskracht mag in ons hele leven 
wezen doorwerken en vergeving en nieuw leven 
tot stand brengen. Openen wij ons voor Hem en 
belijden wij de zonden in ons leven die verborgen 
zijn? Ook daar gaat immers een werking van uit 
voor onszelf en mensen om ons heen: ‘Spreek mij 
vrij van verborgen zonden.’(Ps. 19:13)

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Pesach
Hebreeuwse naam van het joodse pasfeest, dat 
gevierd wordt ter herdenking van de uittocht uit 
Egypte. Op de eerste of tweede avond van het 
pesach-feest wordt de sedermaaltijd of seder 
gehouden, waarbij het verhaal van de uittocht uit 
Egypte verteld. In de tijd van de tempel bestond 
de maaltijd uit het eten van het paaslam met 
ongezuurd brood (matse) en bittere kruiden.

Piëta (Latijns)
Voorstelling van 
Maria met het 
lichaam van de 
gestorven Christus 
op haar schoot, 
soms Nood Gods 
genoemd. De 
gebeurtenis die hier 
wordt voorgesteld, 
wordt niet in de 
bijbel vermeld. 
Deze voorstelling, 
die het gemoed van de toeschouwer emotioneel 
wil raken, wordt verhaald  in de apocriefe 
verhalen over het leven van Jezus en Maria. In het 
liturgisch drama en de passiespelen krijgt deze 
gebeurtenis een voorname plaats. Dit smartelijk 
moment voor Maria na de kruisafneming wordt 
in de mystiek van de dominicaan Heinrich van 
Suso (1295 – 1366) zeer diep beleefd. Deze 
voorstellingen, ontstaan van de veertiende tot 
de zestiende eeuw, scheppen een traditie die 
doorgaat tot de negentiende eeuw. De naam 
‘Vesperbild’, zoals de Piëta in de Duitstalige 
landen wordt genoemd, is ontleend aan een 
vroom gebruik op de Goede Vrijdag. Dan vindt 
omstreeks de vespers de verering van het 
kruis plaats en wordt heel bijzonder aandacht 
besteed aan de vijf wonden van Christus. In de 
persoonlijke vroomheid, de piëtas, in de zin van 
innig medegevoel, wordt de emotionele smart van 
Maria verbeeld.

Pinksteren
Christelijke feestdag waarop de nederdaling 
van de Heilige Geest over de apostelen wordt 
herdacht. Pinksteren, gevierd op de vijftigste dag 
na Pasen, wordt beschouwd als de stichtingsdag 
van de kerk, die zich over de wereld zou gaan 
uitbreiden

Pontificale
Boek met liturgische vieringen die aan een 
bisschop zijn voorbehouden, zoals de bediening 
van het vormsel, de wijding van ambtsdragers, 
de kerkwijding, de wijding van het chrisma en 
de ziekenolie en de olie voor de doop van een 
catechumeen. Volgens de vernieuwde Romeinse 
liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie kan 
in bepaalde omstandigheden de plaatselijke 
bisschop aan een priester de bediening 
toevertrouwen van het vormsel, de wijding 
van een kerk, van catechumenen-olie en van 
ziekenolie.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK 

ERFGOED

De inspiratie van de dag
ma. - vr. 07.30u
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Jongeren vragen authentieke, barmhartige, 
geloofwaardige Kerk

Digitale wereld is ook kans tot dialoog en debat

wereldkerk

Op 19 maart 2018, de feestdag van Sint Jozef,  heeft 
Paus Franciscus drie aartsbisschoppen gewijd in 
het vooruitzicht van hun opdracht als apostolische 
nuntius. Het zijn:
-  de Pool Waldemar Sommertag, de nieuwe 
pauselijke nuntius in Nicaragua
-  de Maltees Alfred Xuereb, die nuntius wordt in 
Mongolië en Zuid-Korea
-  de Canadees José Avelino Bettencourt, die 
nuntius wordt in Georgië en Armenië.

In zijn homilie benadrukte de paus dat het gebed 
de allereerste taak is van de bisschop. De bisschop 
symboliseert de aanwezigheid van Christus onder 

de gelovigen. Hij blijft het geloof verkondigen en 
bedient de sacramenten. Een bisschop die niet 
bidt, vervult zijn missie niet, want het gebed is zijn 

eerste en voornaamste plicht. 
De paus vroeg de nieuwe aartsbisschoppen om 
te vermijden dat zij prinsen van de Kerk zouden 
worden. “Het is uw taak om te verkondigen en te 
dienen”, zo sprak de kerkvorst. 

Nadat de drie nieuwe aartsbisschoppen met het 
chrisma waren gezalfd op hun hoofd, ontvingen zij 
de tekenen van hun bisschopsambt: het Evangelie, 
de bisschoppelijke ring die de trouw van de 
bisschop symboliseert, alsmede mijter en staf, die 
symbool staan voor het gezag van de voorganger.

Bron: Kerknet.be/bewerkt lsk

Drie bisschoppen gewijd op feestdag van Sint-Jozefgeloof

Paus Franciscus in 
cijfers

Reizen en heiligverklaringen
Paus Franciscus heeft in de eerste vijf jaar van 
zijn pontificaat 22 internationale reizen gemaakt 
en ruim 249.000 kilometer afgelegd – zes keer de 
omtrek van de aarde. Ook heeft hij 880 mensen 
heilig verklaard, waaronder de ongeveer 800 
Italiaanse martelaren die in de vijftiende eeuw 
door Ottomaanse soldaten vermoord werden.
Dit blijkt uit door het Vaticaan bekend gemaakte 
cijfers over Franciscus’ pontificaat. De cijfers 
beslaan de periode van zijn inauguratie (19 maart 
2013) tot afgelopen maandag. 

Benoemingen, audienties en documenten
Volgens de cijfers heeft de nu 81-jarige paus 
onder meer ook 61 nieuwe kardinalen gecreëerd, 
219 algemene audiënties gegeven en 41 grote 
documenten gepubliceerd, waaronder twee 
encyclieken (Lumen Fidei en Laudato Si') en 
twee exhortaties (Evangelii Gaudium en Amoris 
Laetitia).

Pastorale bezoeken, synodes en speciale 
Jaren en dagen
Naast zijn buitenlandse reizen (waaronder twee 
Wereldjongerendagen) legde Franciscus ook nog 
achttien pastorale bezoeken binnen Italië af en 
bezocht hij zestien parochies in zijn eigen bisdom, 
dat van Rome.
Hij kondigde twee speciale jaren af, een voor het 
Godgewijde leven en een buitengewoon Jaar van 
Barmhartigheid, en riep vier synodes bijeen: 
twee over huwelijk en gezin, de jongerensynode 
die in oktober van dit jaar plaatsvindt en de 
Amazonesynode die in 2019 wordt geopend.
Ook vestigde de paus enkele speciale dagen, 
waaronder de Werelddag van de Armen, en 
kondigde hij dagen van vasten en gebed af voor 
vrede in Syrië, Zuid-Soedan en Congo.

Bron: KathNieuwsblad/bewerkt lsk

Digitale media is realiteit
De Kerk moet telkens opnieuw overwegen hoe zij 
in een veranderende culturele wereld aanwezig 
kan zijn. Als de Kerk niet aanwezig is in de digitale 
media, dan mist zij een belangrijk deel van de 
realiteit van het leven van mensen. Dat zegt de 
secretaris van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, 
bisschop Paul Tighe. De beste ideeën komen 
niet van het Vaticaan, maar uit de wereld. Als 
voorbeeld verwijst hij naar het online project van 
de Jezuïeten Sacred Space, ter ondersteuning van 
het gebed.

Een geschenk delen in vriendschap
Bisschop Tighe zegt dat de Kerk bij haar 
verkondiging met deze nieuwe digitale ruimte 
rekening moet houden. De verkondiging probeert 
om in vriendschap een geschenk met andere 
mensen te delen. De kern van onze boodschap is 
een persoon. Jezus bracht genade, genezing en 
rechtvaardigheid naar mensen, maar hij beleefde 
deze werkelijkheden ook.
De Kerk streeft er niet naar dat mensen zich laten 
registreren. Zij nodigt hen uit voor een reis voor 

het leven. 
Sociale netwerken bieden directe feedback. Zij 
laten zien wat belangrijk is voor mensen. Het 
geeft de kans om betrokken te raken bij lopende 
debatten, in plaats van vragen te beantwoorden 
die niemand stelt.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Overhandiging slotdocument pre-synode
Aan het einde van de palmzondag viering in 
Rome hebben de 300 jongeren uit de hele wereld  
aan paus Franciscus een 16 pagina’s tellend 
slotdocument, met hun conclusies op basis van 
het pre-synodale overleg van de afgelopen week, 
overhandigd. Daarin spreken zij de hoop uit 
dat hun document een kompas mag zijn voor 
de bisschoppensynode over jongeren, geloof en 
roeping in oktober in Rome.

De nood van de jeugd
De jongeren ervaren een nood aan verbondenheid 
en gemeenschap en zij benadrukken dat de Kerk 
daarbij een bijzondere rol te vervullen heeft. Zij 
hebben ook nood aan authentieke geloofsgetuigen, 
die een levend en dynamisch beeld geven van hun 
geloof. Te vaak wordt heiligheid als onbereikbaar 
voorgesteld. Jongeren hebben nood aan 
begeleiders, trouwe christenen die betrokken zijn 
in de Kerk en de wereld.
Het document roept op tot een authentieke, 
geloofwaardige Kerk, die geïnspireerd is door de 
Heilige Geest en in staat is om haar fouten uit het 

verleden te erkennen. Die Kerk moet mensen, in de 
plaats van instituties centraal stellen. Wij hebben 
nood aan een Kerk die gastvrij en barmhartig 
is, waarin ook degenen die niet aan de normen 
voldoen, welkom zijn.

Jongeren verdienen beluisterd te worden
Deze presynodale ervaring is een oproep aan alle 
beslissende instanties om hen eraan te herinneren 
dat jongeren het verdienen om beluisterd te 
worden. Annelien Boone, de directeur van 
IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen die Belgie 
vertegenwoordigde op de presynode, getuigt 
in haar blog op Kerknet dat de sfeer van de 
bijeenkomst heel open was: Wij konden alles ter 

sprake brengen. 

De jongeren hopen dat ook andersgelovigen en 
niet-gelovigen zich in het slotdocument kunnen 
herkennen. Tijdens de bijeenkomst werd nagedacht 
hoe jongeren deel kunnen uitmaken van Kerk en 
maatschappij en hoe zij verder kunnen bouwen aan 
Gods koninkrijk en een betere maatschappij.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk
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Blauwe zusters vieren 
dertigjarig bestaan 

Laatste interview kardinaal Zen?

wereldkerk

Caritas Europa, de koepel van Europese katholieke 
hulporganisaties, stelt binnenkort in het Europese 
Parlement in Brussel haar rapport ‘De Europese 
jeugd tussen hoop en wanhoop’ voor. Het rapport 
onderzoekt de armoede en sociale uitsluiting bij 
jongeren in 16 landen in Europa.

Vele gezinnen en individuen gaan nog dagelijks 
onder armoede gebukt. Volgens Eurostat gaat 
een op drie Europese jongeren onder de gevolgen 
van armoede gebukt. “Wij stellen vast dat er 
steeds meer sociale rechten aan jongeren worden 
ontzegd”, zegt Jorge Nuño Mayer, de secretaris-
generaal van Caritas Europa.

Het rapport citeert onder meer de getuigenissen 
van alleenstaande moeders, die geen betaalbare 
woning kunnen vinden. Door het gebrek aan 
noodzakelijke voorzieningen leven ze vaak met de 
angst dat hun kinderen bij hen zullen weggehaald 
worden, terwijl zij niet op de overheid hoeven 
te rekenen om een goede, betaalbare woning te 
vinden. 
Niet alleen op het vlak van huisvesting, maar ook 
op het vlak van arbeid, onderwijs en opleiding 
worden de rechten van jongeren vaak niet 
gerespecteerd.

De Europese Commissie schreef vorig jaar al in 
rapport dat wij voor het eerst sinds de Tweede 
Wereldoorlog met een generatie geconfronteerd 
dreigen te worden die er slechter aan toe is dan 
hun ouders. Dit Caritasrapport stelt vast dat dit 
ook effectief het geval is. Dit rapport moet ons nu 
wakker schudden, zegt Caritassecretaris-generaal 
Jorge Nuño Mayer.

Bron: Caritas Europa/bewerkt lsk

Caritas klaagt groeiende armoede en 
uitsluiting bij jongeren aan

De Indiase kardinaal Oswald Gracias heeft premier 
Narendra Modi opgeroepen vastberaden op te 
treden tegen geweld tegen religieuze minderheden. 
“Dergelijke aanvallen druisen in tegen de wet en 
schaden India”, aldus de kardinaal in een gesprek 
onder vier ogen met de premier, die behoort tot de 
dominante hindoe-nationalistische partij BJP.

Geweld verdubbeld
Volgens de christelijke organisatie ‘Persecution 
Relief’ is het aantal geweldsincidenten tegen 
christenen de laatste jaren verdubbeld. De oorzaak 
daarvan is dat hindoe-nationalisten christenen 
ongehinderd kunnen afschilderen als vijanden van 
de staat. Kordaat overheidsingrijpen zal de angst 
in de gemeenschappen verminderen en verder 
geweld voorkomen, aldus de voorzitter van de 
Indiase bisschoppenconferentie.

Premier van alle Indiërs
Modi verzekerde de kardinaal tijdens het 
uitzonderlijke gesprek ervan dat de eerste 
prioriteit van de regering het welzijn van de 
mensen en armoedebestrijding is. Hij noemde 
zichzelf “premier van alle Indiërs, ongeacht kaste 
of religie”.

Pausbezoek op de lange baan
Ook kwam het pausbezoek ter sprake dat voor dit 
jaar gepland stond maar waarvoor de regering een 
officiële uitnodiging moet laten uitgaan. Daar is 
nog steeds het wachten op. Volgens waarnemers is 
het zeer onwaarschijnlijk dat Modi de paus voor de 
verkiezingen van april volgend jaar zal uitnodigen. 

Bron: KN/bewerkt lsk

Kerk in India vraagt 
premier om bescherming

In een opmerkelijk interview met de Volkskrant 
heeft de Chinese kardinaal Joseph Zen aangegeven 
dat dit mogelijk zijn laatste zal zijn. De 86-jarige 
emeritus-aartsbisschop van Hong Kong verzet zich 
met hand en tand tegen de ophanden zijnde deal 
tussen het Chinese regime en het Vaticaan.
Daarmee zou de ondergrondse, pausgetrouwe 
Kerk worden geïncorporeerd in de door de staat 
gecontroleerde Patriottische Vereniging. Onder 
partijleider Xi Jinping zet het regime alles op 
alles om godsdiensten volledig onder controle te 
krijgen. Begin dit jaar zijn nieuwe antireligieuze 
maatregelen genomen, waaronder het verbod 
minderjarigen mee naar de kerk te nemen.

‘In de uitverkoop’
Volgens Zen is de deal het werk van een groep 
discipelen van de Ostpolitik die de Chinese 
katholieken “in de uitverkoop” doen. Hij is 
ervan overtuigd dat de paus niet beseft wat er 
speelt. “Hij heeft een goed hart en wil iedereen 
omhelzen, maar hij kent de communisten niet. 
Mensen denken dat alles wat uit het Vaticaan komt 
regelrecht afkomstig is van de paus. Er gebeuren 
slechte dingen waar de Heilige Vader niets mee te 
maken heeft.”

‘Lastpak’
De kardinaal geeft toe van kindsaf ‘een lastpak’ 
te zijn geweest. “Dit is de belangrijkste kwestie in 
mijn leven, boze woorden zijn mijn enige wapen.” 

De Dienaressen van de Heer en de Maagd van 
Matará, beter bekend als de ‘blauwe zusters’, 
vierden op 19 maart, het hoogfeest van Sint-Jozef, 
hun dertigjarig bestaan.
De Europese provincie vierde haar jubileum in het 
Sint-Janscentrum in Den Bosch, waar zusters van 
alle vestigingsplaatsen waren vertegenwoordigd.

Meer dan duizend
In 1988 werd de vrouwelijke tak opgezet van de in 
1984 in Argentinië gestichte religieuze familie van 
het Mensgeworden Woord. Naast actieve zusters 
kent de vrouwelijke tak ook slotzusters.
Wereldwijd zijn er meer dan 1040 zusters, 
waaronder zeventien in Nederland, zowel actieven 
als contemplatieven. Zij behoren tot de Europese 
provincie die verder gevestigd is in Luxemburg, 
IJsland, Ierland en Litouwen.

Vier kloosters in Nederland
De zusters in Nederland hebben kloosters in 

Als de deal doorgaat trekt hij zich terug omdat “het 
ophoudt als de paus mijn tegenstander wordt. Dan 
ga ik in stilte leven.” 

Bron: KN/bewerkt lsk

Heiloo, Den Haag en Brunssum, en een slotklooster 
in Valkenburg. Er zijn verschillende Nederlandse 
zusters, van wie de bekendste KN-columniste 
Moeder Anima Christi is. Zij was jarenlang 
algemeen overste van de congregatie.

Dankbaarheid
Tijdens de plechtige heilige Mis werden bij 
de beelden van de Maagd van Matará en van 
Sint-Jozef twee bossen bloemen neer. 45 lelies 
uit dankbaarheid voor de 45 zusters die de 
Europese provincie vormen en 30 rozen voor de 
achterliggende dertig jaar. 

Bron KN/bewerkt lsk

Het kerknieuws, elke dag om 
10.00u en herhaling om 16.00u
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vr 30 11.00u: Kinderviering Goede Vrijdag. Geen H. Mis 
om 06.30u en 12.00u
	 15.00u:	Plechtige	viering	van	Goede	Vrijdag	
za 31 21.30u: Paaswake met Heilig Doopsel, Eerste 
Heilige Communie & Heilig Vormsel – 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
za	07	 10.00u:	Eucharistieviering	Biddende	Moeders
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo 08 10.00u: Hoogmis
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. 

vr 30 09.00u: Kruisweg
za 31 18.30u: Paaswake
za 07 17.30u: H. Mis
Mededeling:
Marialof	is	met	vakantie	t/m	18	april	a.s.

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	 10.00u:	H.	Mis	met	Zieken-	en	Bejaardenzorg	en	
parochianen 
wo 04 18.00u: H. Mis
vr 06 18.00u: H. Mis 
za	07	 18.00u:	Vooravond	tweede	paaszondag	-	Beloken	
Pasen
zo	08	 08.00u:	H.	Mis	tweede	paaszondag	-	Beloken	
Pasen	met	thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
	 10.00u:	Doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen
Mededelingen op Noord
•	Vastenactie:	de	enveloppen	kunnen	t/m	Pasen	nog	
worden ingeleverd. Waarvoor onze dank!
•	Eerstvolgende	rouwdienst:	woensdag	25	april	2018	om	
18.00 uur
•	Doop	baby’s	en	kleine	kinderen:	zondag	8	april	om	10.00	
uur
•	Voorbereidende	doopinstructie:	donderdag	5	april	om	
18.45 uur in de kerk
•	Op	vrijdag	27	april	is	er	een	KJS-avond	(=Katholieke	
Jongeren	Suriname)	in	onze	parochiezaal.	Thema:	
‘Naastenliefde’.	Alle	jongeren	zijn	daar	welkom!
•	Onze	grote	dank	gaat	uit	naar	alle	medewerkers	voor	hun	
steun	tijdens	de	Goede	Week	en	Pasen!

zo	01	 08.00u:	H.	Mis	paaszondag	(wijwater	afhalen)
zo	08	 08.00u:	H.	Mis	tweede	paaszondag	-	Beloken	
Pasen

zo	01	 10.00u:	H.	Mis	paaszondag	(wijwater	afhalen)
zo	08	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	tweede	
paaszondag	-	Beloken	Pasen

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
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.

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass
vr	30	 18.00u:	Stations	of	the	cross/passion	of	the	Lord
zo 01 10.00u: H. Mis
zo	08	 No	English	mass

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.

zo 01 08.00u: Woco
ma	02	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di	03	 18.00u:	Biddende	moeders
	 18.30u:	Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo	04	 18.30u:	Begi	Kerki

do	29	 19.00u:	Witte	Donderdagviering	met	voetwassing
vr 30 10.00u: Goede Vrijdag Kinderviering
	 15.00u:	Kruisweg	met	aanbidding
za	31	 19.00u:	Paaswake	met	volwassenen/tieners	Doop/
EHC
Kaarsen met cup meenemen voor Paaswake.
zo	01	 08.00u:	Hoogfeest	van	Pasen	en	na	de	dienst	
wijwater verdeling
ma 02 10.00u: Doopviering
wo	04	 18.30u:	Rozenkransgebed	|19.00u:	
Eucharistieviering
za	07	 10.00u:	Viering	huize	Albertine
zo	08	 08.00u:	Eucharistieviering	met	Ziekencommunie
	 18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	
Eucharistieviering
wo	11	 18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	
Eucharistieviering
•	Elke	maandagavond	om	18.00u	Volwassengebedsgroep	
van de KCV.
•	Kindergebedsgroep:	zaterdag	van	16.30-18.30u	o.l.v.	mw	
Maya	Sleur	mob.	850-0790.	Locatie:	Paschalisschool.
•	Elke	zaterdagmiddag	om	16.30	u	samenkomst	padvinderij	
in	de	zaal	o.l.v.	mw.	Bijlhout	mob.	8573310	en	de	hr.	
Pooters	mob.	8649718.
•	Catholic	Men’s	Ministry:
-Persoonlijk	Gebed	en	Coaching	voor	broeders	die	daar	
behoefte	aan	hebben	op	elke	1e	vrijdagmiddag	van	de	
maand	,	alleen	volgens	afspraak	bij	broeder	Eddy	op	881-
5888.
-HF	Men’s	Fellowship	ontmoetingen,	elke	3e	vrijdagavond	
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.

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 doopdienst. Tweede Pasen

do	05	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	H.	Mis.	
Rouwdienst

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.
•	Spreekuur	Pater	Jan:	Maandag	19	maart:	16.00	–	19.00u	
; 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.	INTENTIES	TOT	
UITERLIJK	VRIJDAG	11:00	UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de 
ouders met de pater. 
De	parochie	heeft	een	zangkoor	en	is	op	zoek	naar	nieuwe	
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op 
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage	voor	de	Voorschool	kan	op	het	secretariaat	van	
de	St.	Clemensparochie,	of	door	storting	bij	de	DSBbank	op	
het	nr:109.86.40	tnv	RK	Bisdom	St.	Clemensparochie	OVV	
Pin Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur 
Eucharistieviering

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
vr 30 14.00u: Goede Vrijdag dienst
zo	01	 10.00u:	Hoogfeest	van	Pasen

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

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

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

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

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

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

Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

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

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

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

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

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

parochieberichten

wordt vervolgd op Pagina C4

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

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

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

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

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

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
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ma 02 Geen dienst
vr	06	 09.00-12.00u:	Stille	aanbidding
zo 08 18.00u: H. Mis
ma	09	 16.00u:	Parochiecatechese	Jaar	I
di	10	 Zangkoor
wo	11	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	II
do	12	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	III
 17.00u: Volwassenencatechese

zo 01 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.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e	zondag		 11.00u:	H.	Mis.	Powakka	St.	Wilhelmus	en	
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e	zondag	 11.00u:	H.	Mis.	Redi	Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
	 	 11.00u:	H.	Mis	Nyun	Lombe	St.	Gerardus	
Majella
Elke	woensdag	18.30u:	Gebedsbijeenkomst	Brownsweg	
Paastriduum
Goede Vrijdag: 10.00u: Kruisweg en 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

•	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.
30 maart: Goede Vrijdag om 15.00u.
1	april:	Pasen	GEEN	DIENST.
2	april:	2e	Pasen	Eucharistieviering	om	09.00u	met	mgr.	K.	
Choennie.

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

vr	06	 10.00u:	Soos
za	07	 19.00u:	Eucharistieviering	(Redemptoristen)

vr 30 08.00u: Goede Vrijdag Kinderdienst
 15.00u: Kerkdienst
za 31 23.00u: Paaswake
Mededeling:
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

do	29	 19.00u:	Eucharistieviering.	Witte	Donderdag
vr	30	 15.00u:	Goede	Vrijdagviering	(kruisweg)
za	31	 19.00u:	Paaswake	te	Welgedacht	A	(cluster)
zo	01	 08.00u:	Eucharistieviering.	Paasdienst
di	03	 18.30u:	Gebedsdienst
do	05	 18.30u:	Eucharistieviering
za	07	 19.00u:	Eucharistieviering

Vóór	iedere	zondagdienst	(welke	dienst	dan	ook)	is	er	van	
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. 
Iedere	kerkdienst	begint	om	10	uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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.

zo 01 08.00u: Woco
di	03	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	04	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst
zo 08 09.00u: H. Mis. 2e Paaszondag

za	31	 21.30u:	Herdenking	van	de	Verrijzenis	van	O.H.	
Jezus	Christus.	Kaars	en	cups	meenemen	s.v.p
zo 01 08.30u: H. Mis. Paaszondag
ma	02	 09.00u:	Afhalen	van	gewijd	water
 19.00u: H. Mis. Paasmaandag
di 03 06.30u: H. Mis op het pastorie
wo 04 19.00u: H. Mis
do 05 06.30u: H. Mis op het pastorie
vr	06	 07.00u:	H.	Mis.	Stille	aanbidding
	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
	 18.00u:	Sacramentslof
za	07	 18.30u:	Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis
zo	08	 08.30u:	Woco	(voorafgegaan	Rozenkransgebed).	
2e Paaszondag
ma 09 19.00u: H. Mis
	 Volwassenencatechese	volgens	afspraak
di 10 06.30u: H. Mis op het pastorie
	 16.00u:	Seniorensoos
 16.30u: Parochiecatechese
wo 11 19.00u: H. Mis
do 12 06.30u: H. Mis op het pastorie
vr 13 07.00u: H. Mis
	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededelingen:
Henar: Paasmaandag 2 april: H. Mis en ziekencommunie 
om	10.00.	Afhalen	van	gewijd	water.
Coronie:	Zondag	8	april:	2e	paaszondag	H.	Mis	om	09.00u.

zo	01	 10.30u:	H.	Mis.	Na	de	dienst	afhalen	gewijd	water
zo 08 10.00u: Woco

za	31	 Stille	Zaterdag
zo	01	 18.00u:	H.	Mis.	Paaszondag.	Na	de	dienst	afhalen	
gewijd water

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.

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
di 03 18.00u: Diaconiegroep
wo	04	 16.00-18.00u:	Spreekuur	ptr	Fransiskus
	 18.30-19.00u:	Eucharistieviering	(ptr	Fransiskus)
do	05	 09.00-17.00u:	Spreekuur	ptr	Jan
	 19.15u:	Kerkbestuur

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

DOORDENKERTJE
De wereld wordt niet vernietigd door degenen 
die kwaad doen, Maar door degenen die naar 
hen staan te kijken zonder er iets aan te doen
(Albert Einstein)
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