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Het leven is sterker dan de dood, en sterker dan de machten van de dood
Preek van Mgr Karel Choennie op Pasen, 1 april 2018

Ik was pas bisschop en nam mijn intrek in het
bisschopshuis. Naast het huis staat een beroemde
advocaatboom. Beroemd omdat Mgr Zichem
daar veel mensen blij mee wist te maken met
de mooiste, grootste en lekkerste advocaten
van Paramaribo. Het zat echter vol fowrudoti
en telkens als we die wegkapten groeide het als
een kanker zo snel weer aan. Er waren droge en
rottende takken die plotseling afbraken en met een
smak op de grond vielen. De boom hing schuin en
de tuinman zei: “A o go fadon na tapu a oso,” het
gaat op huis vallen. Het is oud en ziek, overwoekert
door fowrudoti en houtluizen en bovendien hol van
binnen. Als je pas de macht hebt gekregen dan wil
je daden stellen om te laten zien dat je iets kan. Dus
zei ik: “We kappen die boom!” Het heeft toch jaren
geen vruchten meer gegeven. Ik kende de parabel
van Jezus wel, die vertelde, “Geef die boom nog een
jaar, als het dan nog vruchten draagt, hak die dan
om.” Maar dat was hier zeker niet van toepassing,
dacht ik. Ik belde en ja hoor: “We komen.” Na een
maand was er nog niemand gekomen. Dus nog
eens, “Die boom moet weg, het gaat op mijn huis
neerstorten, het is overwoekert door fowrudoti.
Bij de eerstvolgende sibibusi is mijn huis vernield.”
“Oké, we wisten niet dat het zo erg was, we komen
meteen.” Weer een maand of twee voorbij, niemand
gezien.

Toen ze na aandringen weken daarna kwamen
bleek de boom vol bloesems. “Monseigneur,”
zei Joyce (Joyce is mijn Florance zoals in The
Jeffersons), “U mag die boom niet omhakken! Het
zit vol bloesems.” Mijn geweten begon te spreken.
Maar ja, daar sta je dan met je bisschoppelijk gezag,
dat wordt niet ondermijnd door een huishoudster.
Maar toen ze dreigend zei: “Want God gaat u
straffen,” was de keus gemaakt. Goed, zei ik, we
kappen alleen de fowrudoti weg en de droge
takken. Maar dat ging ook niet want zelfs aan de
takken overwoekert door fowrudoti, wilde deze
boom bewijzen dat het de beste advocaten kan
geven. Dus we wachten maar tot het is uitgebloeid.
We hebben nog nooit zoveel advocaten van de
boom gegeten.
Toen kwam toch het moment dat er gesnoeid moest
worden. Tot onze schrik waren er twee dikke
wortels van de fowrudoti met een diameter groter
dan een tennisbal door de holle stam tot bijna de
wortels van boom doorgedrongen. Het had wat
voeten in aarde eer de boom van alle fowrudoti
was ontdaan. De wortels van de fowrudoti werden
met zwaar gif bewerkt en ik vreesde dat de boom
ook zou bezwijken. Ik was van die boom gaan
houden als een mens. Vol bezorgdheid keek ik
iedere ochtend vroeg naar de boom, een paar
takken hadden het overleeft . Ik had mij er al in
berust dat het een mooie stam zou zijn waaraan ik
mijn orchideeën in zou hangen. Maar na de regens

van de afgelopen maanden zag ik plotseling een
twijgje uit afgeknotte stam. Eerst dacht ik, het is
weer die Fowrudoti, maar met de dagen werd het
steeds duidelijker dat er een luit is ontsprongen
aan de stronk van Jesse.

Waarom vertel ik u deze tori? Ik wil op Pasen met
u nadenken over corruptie.
Wat is corruptie? Letterlijk betekent het een
verrotting van binnenuit. Mijn advocatenboom
is Suriname en de fowrudoti is de corruptie. De
katholieke sociale leer zegt over corruptie:
“Van alle ontwrichtingen van het democratische
systeem is de politieke corruptie één van de meest
ernstige omdat zij tegelijk zowel morele principes als
de normen van sociale rechtvaardigheid verraadt. Zij
compromitteert het goed functioneren van de staat
door de relatie tussen de regeerders en zij die worden
geregeerd negatief te beïnvloeden. Zij veroorzaakt
een groeiend wantrouwen in de overheidsinstellingen
en resulteert in een groeiende afkeer van de burgers
voor de politiek en haar vertegenwoordigers, met een
verzwakking van de instituties tot gevolg. Corruptie
ontwricht radicaal de rol van de representatieve
instellingen omdat zij hen gebruikt als een terrein
voor politieke afruil tussen eisen van het cliënteel
en diensten van de regeerders. Op die manier
begunstigen politieke keuzes de enge doelstellingen
van hen die over de middelen beschikken om deze
keuzes te beïnvloeden en vormen zij een hindernis om
het algemeen welzijn van alle burgers te realiseren.”
(Compendium van de Katholieke Sociale Leer, #411)
Paus Franciscus zegt het volgende over corruptie:
“Voor eenieder die enig gezag heeft over anderen
geldt dat als de meest verleidelijke zonde, de zonde
van corruptie. En de ‘martelaren’ van corruptie
– zij die uiteindelijk het gelag moeten betalen
doordat politici, financierders en ook kerkelijke
functionarissen hun macht misbruiken – zijn de
armen en gemarginaliseerden.”
De preek van de paus was gebaseerd op de

lezing uit 1 Koningen 21,1-16, waarin koning
Achab van Samaria vond dat hij recht had op een
aangrenzende wijngaard, die eigendom was van
Nabot en die had geweigerd om zijn bezit aan de
koning te verkopen. De vrouw van Achab, Izebel,
liet toen op sluwe wijze Nabot vermoorden en toen
dat gebeurd was kon Achab het land van Nabot in
bezit nemen.

“Dit verhaal blijft zich steeds herhalen door mensen
met materiële, politieke en geestelijke macht. De
verleiding tot corruptie is heel groot: wij allen
kunnen daaraan toegeven, want wanneer men gezag
heeft, voelt men zich machtig, bijna als God. Zij die
corruptie plegen leiden een leven dat gehuld is in een
zeker gevoel van zekerheid, welzijn, geld, maar ook
macht, ijdelheid en trots. Maar wie betaalt het gelag
van zo’n leven van corruptie? Het zijn de armen.
Degenen die betalen zijn de ziekenhuizen zonder
medicijnen, de zieken die geen zorg ontvangen,
kinderen die geen onderwijs krijgen. Zij zijn de
hedendaagse Nabots, die betalen voor de corruptie
van de grote jongens.” (Catholic News Service, 16 juni
2014)
Later in Laudato Si zal de Paus zeggen dat het de
armen en de natuur zijn, die prijs moeten betalen
van de levensstijl van de rijken. Hij blijft evenwel
optimistisch omdat hij vertrouwen heeft in de
jeugd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vertrouwen
in onze Surinaamse jeugd bijna had verloren, maar
door naar Paus Franciscus te kijken en naar de
kleine twijgjes die blijven groeien aan de stronk
van de democratische rechtstaat van Suriname,
heb ik ook nieuwe hoop gekregen.
Die advocatenboom, met de spruitjes, heeft mij
overtuigd dat God in de natuur van boom en van
de mens een onoverwinnelijke levenskracht heeft
geplaatst, die sterker is dan de dood en de machten
van de dood.
Pasen, 1 april 2018
+Karel Choennie
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geloof & leven
Mgr. Sudarso op bedevaartsoord Batavia
door Stichting Devotie Petrus Donders
Herkenning
Op maandag 19 maart jl. werden Mgr. Aloysius
Sudarso, aartsbisschop van Palembang, en zijn
delegatie bij Coppenamepunt opgewacht door een
vertegenwoordiging van het bestuur van Stichting
Devotie Petrus Donders voor een bezoek aan
het bedevaartsoord Batavia. Rond 10 uur in de
ochtend stapten 18 personen in de boot voor een
vlotte tocht over de rivier. Er waaide een flinke
bries.
Mgr. Sudarso merkte op dat hij in zijn bisdom over
twee of iets meer van gelijksoortige boten beschikt
waarmee hij en/of zijn pastorale medewerkers
regelmatig de geloofsgemeenschappen in de
dorpen langs de rivieren bezoeken.
Op Batavia kreeg de delegatie korte informatie
over de activiteiten van de stichting, de
geschiedenis van Batavia met zijn bewoners, de
melaatsen en Petrus Donders die de ernstig zieke
melaatsen liefdevol verzorgde. De aartsbisschop
is bekend met de Heilige pater Damiaan (België)
die ook intens voor melaatsen heeft gezorgd.
De delegatie kreeg ook een rondleiding in het
museum.
Drie talen
Net als bij de maandelijkse bedevaarten is er een
kruisweg gehouden die eindigde bij de 14e statie,
de plaats waar Zalige Petrus Donders daags na zijn
overlijden op 14 januari 1887 werd begraven. Er
werd ook een heilige mis gehouden in - misschien
een unicum voor Batavia - drie talen: Nederlands,
Engels en Javaans. Pater Fransiskus Mistrianto

CM, pastoor van de St.-Jozefkerk te Copieweg, was
de concelebrant en vertaalde waar nodig uit het
Javaans naar het Nederlands.
Mgr. Sudarso zei in zijn dankwoord dat het voor
hem een voorrecht was om op de feestdag van de
H. Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria,
de heilige mis op te dragen op Batavia. Heilige
Jozef heeft heel veel gedaan voor zijn gezin en de
aartsbisschop stelt hem, een eenvoudige man, als
voorbeeld voor onze gezinnen en kinderen.
De openingsriten, de gebeden en de lezingen van
de dag werden gedaan in de Javaanse taal; via
blaadjes konden de aanwezigen die de taal niet
machtig waren, de dienst ook goed volgen.

Voorbeeld en inspiratie
In zijn preek sprak Mgr. Sudarso de hoop uit dat op
deze heilige plaats ons geloof en ons hart mogen
opbloeien, ook die van de hongerige zielen, en dat
vele jongeren de spiritualiteit mogen vinden die

zij zoeken. De monseigneur wenst ook dat de kerk
in Suriname een goed voorbeeld mag zijn voor
alle mensen en dat priesters en religieuzen in het
bisdom een inspiratie vormen voor met name de
jongeren.
Rond half 3 was de delegatie terug op
Coppenamepunt om haar reis voort te zetten
naar Nieuw Nickerie. Na de drukke zondag met
de prachtige eucharistieviering in de kathedrale
basiliek en een groots kennismakingsbezoek aan
de St.-Jozefparochie te Copieweg, was het bezoek
aan het bedevaartsoord Batavia een welkome
verpozing in het drukke schema van Mgr. Aloysius
Sudarso.

Reacties
- Mgr. Aloysius Sudarso: I pray this Peter Donders
shrine becomes a place for pilgrimage to explore
the source of spirituality for all the people. I hope
many youth will learn from Pater Peter Donders
to help many people in need. I hope the shrine will
help to develop deep spiritual life of the church.
God bless!
- Sr. M. Henrika FCh (Indonesia): Thanks for all
kindness for us. I hope this place becomes a place
for prayer and brings a lot of blessing.
- Mooie plek en ik voel me thuis hier. Rustig en
heel goed om rustig te bidden zonder lawaai. Ik
zal proberen mijn gezin ook hier te laten komen.
Historische plaats van de katholieke kerk.
- Vóór de jaren 80 ben ik hier op Batavia geweest
met pater Mulder. Er is heel veel veranderd, Het is
een positieve ontwikkeling. It was a pleasure to be
here. Tot weerziens, Batavia!

Singineti bij de Heilige Familieparochie

Tien jaren lang is de heer Vonsee coördinator
geweest van deze singineti tot ik in 2009 van hem
overnam.

Singinetiboekje
Tegenwoordig wordt er gezongen uit een boekje
dat speciaal voor de singineti werd samengesteld.
Het eerste singinetiboekje werd uitgebracht in
2010. In 2017 werd de herziene uitgave van het
singinetiboekje uitgebracht.
De singineti wordt ieder jaar goed bezocht door
parochieleden van verschillende parochies maar
ook door nabestaanden van overledenen in het
voorbije jaar. De singineti van Goede Vrijdag wordt
gehouden net zoals wij Surinamers dat gewend zijn
te doen bij een sterfgeval. Zo zijn er een drankje en
een snack, maar ook de sukretji ontbreekt niet.
door Florence Gemert-Ethard
Surinamisering
Het is in onze katholieke kerken jarenlang een
traditie geweest om ieder jaar op de avond van
Goede Vrijdag de kruisweg met de veertien
staties te bidden. In 1997 hadden de leden van
de liturgiegroep van de H. Familieparochie de
behoefte om een Goede Vrijdag-herdenking te
introduceren die typisch Surinaams zou zijn. De
bekende Surinaamse singineti heeft toen model
gestaan voor de nieuwe vorm.
De heer Vonsee nam het initiatief om deze

singineti te coördineren. Er werd een werkcomité
gevormd om de eerste dienst voor te bereiden
en in hetzelfde jaar werd in de parochiezaal de
eerste Goede Vrijdag singineti gehouden met als
thema De 7 kruiswoorden van Christus. De orde
van dienst bestond uit: een inleiding, gebeden,
liederen en overwegingen rond het gekozen thema.
Ook werden de overledenen van het voorbije jaar
herdacht.
Voor die avond werd een verzameling echte
Surinaamse singinetiliederen geselecteerd en in
gestencilde vorm tijdens de singineti gebruikt.

Dankwoord
De singineti van vrijdag 30 maart 2018 was druk
bezocht. Er was aan deze singineti een extra tintje.
De gasten krijgen altijd een een kaars en presentje
mee, maar dit jaar was het een kruis waarin het
thema van dit jaar ‘een rotsvast vertrouwen’ was
verwerkt.
Wij zijn dankbaar dat we deze singineti ieder
jaar kunnen houden ondanks de situatie in het
land. Dit wordt steeds mogelijk gemaakt door de
verschillende sponsors. Ik maak gelijk gebruik van
de gelegenheid eenieder te bedanken die op welke
manier dan ook ertoe bijdraagt dat deze dag altijd
geslaagd is. Namens de leden van de singinetigroep
van de Heilige Familieparochie dank ik u allen heel
hartelijk.
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Noveen met Zalige Petrus Donders
Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders
Deze week: ZEVENDE 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: Leid ons niet in beproeving

Jezus werd door de Geest naar de woestijn gevoerd
om door de duivel op de proef gesteld te worden......
De verleider trad op Hem toe en sprak:
Als Gij de Zoon van God zijt......
maak van deze stenen hier brood......
werp U dan van hierboven naar beneden......
alle koninkrijken der aarde zal ik U geven, als U mij
aanbidt......
En Jezus zei tegen hem:
de mens leeft niet van brood alleen…..
gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen......
de Heer Uw God zult gij aanbidden en Hem alleen
dienen...... (Mt. 4, 1-10).

(7)

Laat ons bidden:
Almachtige God, zie goedgunstig neer op
onze gebeden, en bevrijd onze harten van alle
bekoringen, opdat wij een waardige woonplaats
mogen worden van de Heilige Geest.
God, die iedere mens verlicht die in deze wereld
komt, verlicht, vragen wij, onze harten met de
glans van uw genade; opdat wij steeds datgene in
gedachten hebben wat uw Majesteit waardig en
welgevallig is, en U oprecht mogen beminnen.

Slotgebed
Zalige Petrus Donders, wij smeken u met de
grootste aandrang, verkrijg van God vele goede en
blijvende roepingen in ons land. Zodat onze eigen
priesters en missionarissen op vruchtbare wijze
Uw werk voortzetten en de Kerk in ons land verder
uitbouwen. Zalige Petrus Donders bidt voor ons
Bisdom en voor de Kerk in ons land. Amen.

(wordt vervolgd)

PAS 50 jaar: Wan lanpé fu kon na fesi!

“Weest nuchter en waakzaam.
Uw tegenstander, deduivel, gaat rond als een
brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden.
Weerstaat hem, sterk door het geloof” (1 Petr. 5, 8-9).
Overdenking
Christus werd door de duivel bekoord in de
woestijn. Hij wilde dat Christus verraad zou plegen
aan zijn roeping en zending. Hij wilde de Heer
afbrengen van de weg van God, van het zoeken van
Gods Koninkrijk en het vervullen van Gods wil.
Maar Christus had hem door. Resoluut stelde Hij
Gods eer en Gods wil boven alles. Ook wij moeten
bepaalde dingen in ons leven door hebben. Dat het
leven een strijd is en geen spel; en dan nog, wat
voor een strijd.
“Want niet tegen vlees en bloed gaat onze strijd,
maar tegen heerschappijen en machten,
tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
tegen de boze geesten in de lucht" (Eph, 6,12).

Gods bescherming waarvan de psalm spreekt,
en zijn engelen staan ons bij. Door Christus' zege
op de Satan zijn ook wij in staat het boze in ons
en in de wereld te overwinnen. Wij moeten ons
er van bewust worden om welke werkelijkheden
uiteindelijk deze strijd gaat. God en de Satan
strijden ook om ons leven, onze toekomst, onze
wereld.

“Geve de goede God en Zijn Heilige Moeder,
dat ik in mijn roeping mag volharden. Zeker mag ik
op de hulp van de goede God en op de voorspraak van
Maria en onze Heilige Vader Alfonsus vertrouwen,
maar, zoals ik hoor, verliezen zovelen hun roeping
en hun kroon.lndien de cederbomen vallen, mag het
zwakke riet wel vrezen.”
Petrus Donders, brief van 12-12-1869.
“De goede God, jegens Wie ik niet dankbaar genoeg
kan zijn, heeft mij bewaard voor zovele gevaren
waarin anders mijn zaligheid zou geraakt zijn;
Hij gaf mij de genade van dikwijls te bidden........
Petrus Donders, eigen levensschets 13-8-1879.

Een landingsplaats voor ontwikkeling
Door Lucien Chin A Foeng
De Pater Ahlbrinck Stichting vierde op vrijdag
30 maart jl. haar gouden jubileum met een
eucharistieviering in de St.-Alfonskerk, gevolgd
door een bescheiden ontvangst in de grote zaal
van de pastorie. Een ngo die niet aan de weg
timmert, maar in stilte vijftig jaar lang bergen
werk heeft verzet in het binnenland, ook met de
binnenlandbewoners zelf.
Wan lanpé fu kon na fesi! Een mooie naam die
de Pater Ahlbrinck Stichting met lang, veel en
volhardend werk terecht heeft verworven. Wij
hoofdstedelingen kennen de stichting amper - ik
heb wel eens op de radio over PAS gehoord - maar
in de verre dorpen van het bosland kennen de
marrons en de inheemsen haar des te beter.
Begonnen in 1968 met het doel een aantal dorpen
uit hun isolement te halen d.m.v. radiocontact
en transportmogelijkheden, pakte PAS niet lang
na de oprichting ook de domeinen onderwijs
en gezondheidszorg aan. Deze en volgende
gegevens ontlenen wij aan de speech van de
heer A. Heerenveen, voorzitter van de PAS, de
werkarm van het R.K. Bisdom, zoals hij dat
aangaf. De pioniers die hier genoemd moeten
worden zijn pater Ahlbrinck natuurlijk en zijn
opvolger pater Joop Calis, die veel te vroeg door
malaria geveld werd. Hun doelgroep was vooral
de achtergestelden in het binnenland. Het principe
van zelfredzaamheid bijbrengen aan deze groep
stond bij de PAS hoog in het vaandel.
Ondernemerschap
Ook het genereren van extra inkomsten en
later het stimuleren van het ondernemerschap

behoorden tot de speerpunten van de PAS. Na de
binnenlandse oorlog is de inzet sterk bepaald door
de vraag en de behoefte van de gemeenschap zelf.
De PAS had ook een bouwafdeling die
verschillende basisvoorzieningen zoals scholen,
onderwijzerswoningen en aanmeersteigers heeft
gebouwd met lokale krachten. We durven vandaag
met een gerust hart te stellen dat onze organisatie
in het ontwikkelingsgebeuren in het binnenland
wordt ervaren als wan lanpé fu kon na fesi, een
hoeksteen om hogerop te komen.

Lessen
Natuurlijk waren er in die vijftig jaar ups en downs
en de voorzitter kon niet nalaten een paar lessons
learned te noemen. Lessen die de organisatie in die
vijf decennia heeft onthouden en meegenomen. Zo
hebben wij geleerd, zei Heerenveen, dat je in het
ontwikkelingswerk veel kunt nastreven, maar dat
het uiteindelijk de mensen zijn om wie het gaat die
de prioriteit en het tempo bepalen.
Hij stelde vast dat ook voor de PAS de laatste
jaren niet makkelijk zijn geweest en dat
door het wegvallen van vooral buitenlandse
donaties de stichting genoodzaakt was haar
activiteiten drastisch in te perken, wat o.a.
leidde tot het afvloeien van personeel. Na de
mooie eucharistieviering door pater Kross in
een kerk met veel vertegenwoordigers uit het
binnenland, en waar ook de bisschoppen Choennie
en De Bekker – oud-directeur van de PAS – niet
ontbraken, werd het feest voortgezet met een
receptie in de ontvangstzaal van de parochie
achter de kerk. Met optredens van inheemse en
marron dansgroepen. Een prachtige mijlpaal
voor deze stichting die op een bescheiden maar
feestelijke manier werd herdacht.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Tweede zondag van Pasen
Eerste lezing: Uit de Handelingen van de
apostelen 4, 32-35
De menigte die het geloof had aangenomen, was
één van hart en één van ziel, en er was niemand
die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde:
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis
af van de verrijzenis van de Heer Jezus, en rijke
genade rustte op hen allen. Er was geen enkele
noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen
of huizen bezaten, deze verkochten, en de
opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten
van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd
daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de
heilige apostel Johannes 5, 1-6
Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de
Christus is, is een kind van God. Welnu, wie de
vader liefheeft, bemint ook het kind. Willen wij
God liefhebben en zijn geboden onderhouden dan
moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat

is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn
geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet
moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God
geboren is, overwint de wereld. En het wapen
waarmee wij de wereld overwinnen is geen
ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld
overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon
van God is. Hij is het die gekomen is met water en
bloed, Jezus Christus.
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Johannes 20, 19-31
In de avond van die eerste dag van de week, toen
de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij
hun handen en zijn zijde. De leerlingen waren
vervuld van vreugde, toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de
Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.’
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
‘Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij niet
vergeeft, hun zijn ze niet vergeven.’ Tomas, één

Gedachten bij de schriftlezingen

In het evangelie van vandaag verzamelen de
leerlingen zich twee keer. De eerste keer, op de dag
van Pasen, zijn ze met zijn tienen. Judas en Tomas
zijn er niet. Een week later is Tomas er wel. Daar
valt wel een grapje over te maken, want waar zijn
er de week na Pasen nu meer mensen in de kerk
dan op Pasen zelf?

Opbouw
De structuur van de tekst is helder: Johannes
20,19-23 beschrijft de gebeurtenissen van de eerste
dag, de verzen 24-29 gaan over de achtste dag en
de verzen 30-31 besluiten de passage, en mogelijk
ook het oorspronkelijke Johannesevangelie.
De gebeurtenissen op de eerste en die op de
achtste dag lijken op elkaar. Zoals gezegd zijn de
leerlingen bijeen. In beide gevallen zijn de deuren
gesloten. In hun midden verschijnt Jezus die tot
hen spreekt (20,19.26). In beide gevallen toont
Jezus zijn handen en zijde (20,20.27). De laatste
gedeelten lopen uit elkaar. In vers 21-23 spreekt
Jezus nogmaals een vredewens uit en ontvangen
de leerlingen de heilige Geest. In vers 27-29 zijn
‘zien’ en ‘geloven’ de kernthema’s. Precies deze
laatste twee thema’s verbinden het gedeelte over
Tomas met de slotverzen. Daarin schrijft Johannes
dat hij met zijn evangelie de lezer wil leiden tot
geloof in Jezus’ diepste identiteit als Zoon van God.
Naast de structuur bieden de opvallende wisseling
in de werkwoordstijden de lezer houvast bij de
analyse en interpretatie van de tekst. In 20,19 staat
‘binnenkomen’ in de verleden tijd, en ‘spreken’ in
de tegenwoordige. Ook Jezus’ spreken in 20,22
staat in de tegenwoordige tijd. In 20,26 staat het
binnenkomen van Jezus in de tegenwoordige tijd,
en het uitspreken van de vredeswens in de verleden
tijd. In de verzen 27-29 staat het spreken van
Jezus tot Tomas in de tegenwoordige tijd. Zo zet de
evangelist zijn hoofdthema’s, die de structuur van
zijn tekst al aangaf, nog eens extra in het licht.
Vredeswens
Op de eerste dag gaat het om de vrede die Jezus
brengt. Die is broodnodig. Aan het begin van deze
dag ontdekten de vrouwen het lege graf. Petrus en
Johannes zijn na de melding van de vrouwen bij het
graf gaan kijken en hebben elk hun (voorlopige)

van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter
niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen
vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer gezien.’ Maar
hij antwoordde: ‘Als ik niet in zijn handen het
teken van de nagelen zien, en mijn vinger in de
plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand
in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.’ Acht
dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis
bijeen en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren
gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun
midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Vervolgens zei
Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie
mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn
zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.’
Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Toen
zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt gelooft
ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.’ In
het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele
andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn
opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat
gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat gij door te geloven leven moogt
in zijn naam.

en vergeten’ of ‘zand erover’. Een belangrijk
element van vergeven is volgens deze passage (de
controle) los kunnen laten.

conclusie getrokken. Maria Magdalena ontmoette
in de tussentijd in de tuinman de verrezen Heer.
Zij is tot dit moment de enige die Jezus zelf heeft
gezien. De leerlingen zijn bang geworden. Er staat
dat ze angst hadden voor de Joodse leiders, maar
met een beetje fantasie zouden we als lezers ook
kunnen bedenken dat ze zich schaamden over hun
eigen optreden. Ze hadden Jezus in de steek gelaten
ondanks al hun mooie beloften. Als het verhaal van
de vrouwen klopte en hun dode vriend nu weer
levend onder hen was, wat zou Hij hun dan zeggen?
Jezus komt op geen enkele wijze op de kwestie van
verraad terug. Hij wenst en schenkt vrede, sjaloom:
een toestand waarin de relaties met elkaar geheeld
zijn en waarin het al het levende in de wereld goed
gaat. Het is actueel voor Johannes: deze vrede
schonk Jezus toen, maar Hij schenkt die ook hier en
nu! De vrede is niet vrijblijvend: ze wordt de ruimte
waarin de heilige Geest zijn werk kan doen. In een
paar woorden schetst Johannes de opdracht die
Jezus’ leerlingen krijgen: zonden vergeven (20,23).
Het Griekse amartia (zonden) is een breed begrip.
Het kan een morele overtreding aanduiden, maar
ook een fout in de zin van een miskleun, of zelfs een
menselijk tekort waardoor de dingen niet zo gaan
als ze zouden moeten gaan. Voor vergeven staat in
het Grieks het werkwoord aphièmi, dat ‘wegsturen’
betekent. Voor ‘niet vergeven’ staat in het Grieks
het werkwoord krateoo, dat ook vertaald kan
worden met ‘de baas zijn over’ of ‘controle houden
over’. Vergeven betekent dus niet zomaar ‘vergeven

Zien en geloven
Het belangrijkste thema van de verzen 24-29 is het
verband tussen zien en geloven. Voor Tomas gaan
deze aanvankelijk gelijk op. Hij heeft niet gezien
en kan dus niet geloven. In 20,24 zegt hij zelfs
dat hij niet alleen het zien, maar ook het voelen
nodig heeft om tot geloof te komen. Jezus laat
hem zien, nodigt hem uit te voelen, maar Tomas
gelooft al. Het zien is genoeg om als eerste in het
Johannesevangelie een volledige geloofsbelijdenis
ten aanzien van Jezus uit te spreken. Latere lezers
delen het lot van Tomas: zij waren er niet bij toen
Jezus aan zijn leerlingen verscheen. Zij tasten in het
duister. Ze kunnen hun geloof niet op ‘zien’ baseren.
Waar Tomas uiteindelijk toch deze genade gegund
krijgt, zullen de latere lezers hun geloof moeten
baseren op een ander zintuig. De laatste verzen
benadrukken het belang van wat door een getuige
van de gebeurtenissen is opgeschreven. Het ‘zien’
en ‘voelen’ maken plaats voor ‘horen’. Daarin vindt
de ontmoeting met de verrezen Heer plaats. Daarin
wordt de vrede die Hij schenkt voelbaar, hier en nu!

De eerste christengemeenschap
In de weken na Pasen komt de eerste lezing uit
het boek Handelingen. De passage van vandaag
geeft een portret van de spirituele (4,32: één van
hart; 4,33: getuigen van de opstanding, begunstigd
worden) en sociale kwaliteiten (4,32: zonder
persoonlijk eigendom; 4,34: verkoop van eigen bezit
en weggeven van de opbrengst ervan) van de eerste
geloofsgemeenschap in Jeruzalem. De boodschap
is van alle tijden: het totale, nieuwe geloof in de
verrezen Heer zet aan tot een totaal nieuw omgaan
met elkaar en met eigen bezit. Deze boodschap mag
de eeuwen overstijgen.

Luister naar de Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u
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gebeden voor iedere dag
Maandag 09 april
Dagtekst
Jes 41,14: Ik zal je helpen – spreekt de Heer

Overweging: Geloven in de toekomst
Dat Jezus uit de doden is opgestaan is niet
één artikel uit onze geloofsbelijdenis, het is
het hele Credo. Als Jezus niet verrezen is, dan
zijn alle artikelen van onze geloofsbelijdenis
zonder fundament. Want alles wat we van Jezus
geloven steunt op zijn verrijzenis. Als Hij in de
dood gebleven is, dan is heel zijn prediking een
bedrieglijk uitvindsel van mensen zoals wij. Maar
de paasboodschap: ‘Hij is opgestaan, ja waarlijk
opgestaan’ maakt alles weer hoopvol en nieuw.
De dood is niet het einde. Er is een toekomst die
geen einde heeft, er is een betekenis voor alles
wat wij doen, er is hoop en zekerheid. Geloven
wij werkelijk dat Hij leeft en bij ons blijft op een
onzichtbare wijze? Een hele tijd lang is Jezus bij
zijn apostelen gebleven en af en toe heeft Hij zich
laten zien. Zo wou Hij het hun stilaan aanleren
dat Hij, ook al zagen ze Hem niet, toch aanwezig
was. Ze leerden te geloven zonder te zien. Ook wij
zien Hem niet meer. We hebben gelukkig tekenen
om ons aan op te trekken: de sacramenten van
de Kerk. Sacramenten zijn sluiers: ze verbergen
en tonen tegelijk. Een sluier houdt afstand en laat
ons toch niet los. Zo zijn ook de sacramenten. Ze
zeggen ons dat Jezus daar is. Maar ze bewaren het
geheim tot we zijn aangekomen bij de Heer. Voor
altijd thuis.
Gebed
Goede God, Gij hebt ons door de verrijzenis van
uw Zoon aan de dood ontrukt en nieuw leven
gegeven, tintelend en fris als morgendauw. Geef
dat wij, temidden van al onze moeite en zorg,
Hem herkennen mogen als de opgestane Heer, die
ons tegemoet komt met zijn liefde en vrede. Zo
bidden wij U in zijn naam, Jezus, de Messias, onze
Leidsman ten leven in eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 10 april

Dagtekst
Romeinen 12,12: Wees verheugd door de hoop die
u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk.

Overweging: Brood
Zoals eens tot de angstige apostelen in de storm op
zee spreekt Christus opnieuw tot de mensen van
onze tijd: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang’
(Mc 6,50). Als Hij bij ons is, waarom zouden wij
bang moeten zijn? Ook al verschijnen nog zulke
donkere wolken aan de horizont van de mensheid,
vandaag vieren we de stralende overwinning van
de paasvreugde! Als tegenwind de weg van de
volkeren hindert, als de zee van de geschiedenis
door storm omgewoeld wordt, moet niemand
ontsteld zijn en het vertrouwen verliezen.
Christus is verrezen: Christus leeft onder
ons, aanwezig in het sacrament van de heilige
eucharistieviering. Hij biedt zich hier aan als het
brood van het heil, als brood van de armen, als
voedsel van de pelgrims.

Gebed
Eeuwige God,
Gij die Uzelf schenkt als levensbrood in uw
mensenzoon Jezus, wij bidden U dat wij door de
eucharistieviering deelnemen ana de overvloed die
Hij ons aanbiedt en vervuld worden van zijn leven,
zijn geest, vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Woensdag 11 april
Dagtekst
Psalm 145,14: Een steun is de Heer voor wie is
gevallen; wie gebukt gaat richt hij op.

Overweging: Vol vertrouwen
In de geschiedenis van de mensheid heeft Jezus de
zin van het menselijke bestaan binnenstebuiten
gekeerd. Terwijl de dagelijkse ervaring leert dat
ons bestaan een weg is die naar de dood leidt,
opent het paasmysterie voor ons het uitzicht op
een nieuw leven na de dood. De Kerk, die in het
credo de dood en de verrijzenis van Jezus belijdt,
heeft alle redenen om ook te zeggen: ‘Ik geloof
in de opstanding van het lichaam en het eeuwig
leven.’ Soms is het moeilijk het licht te zien aan de
andere kant van de duisternis. Christus is diegene
die in de nacht vol vertrouwen de glimlach van
de vroege morgen verwacht; die in plaats van
de duisternis en de angst van Goede Vrijdag de
vreugde en heerlijkheid van paaszondag hoopvol
verwacht! Christus is verrezen en daarom geldt
zijn goddelijk woord: God bemint ons, de mens is
gered, de geschiedenis is verlost! Draag in jullie
leven en in jullie omgeving, in de familie en op het
werk, daar waar gelachen en daar waar geleden
wordt, deze zin van de redding op Pasen en de
ware hoop! Dat verwacht en hoopt de moderne
wereld van het christendom.

Gebed
Goede God, zo vaak nemen dagelijkse zorgen ons in
beslag. Wij bidden U: maak ons stil en ontvankelijk
en leer ons plaats te maken voor Hem die U tot
ons gezonden hebt, Jezus, de Mensenzoon. Geef
dat we steeds op zoek blijven naar Hem, opdat we
het eeuwige leven leren kennen en mogen delen in
zijn heerlijkheid. Dat vragen wij U in de naam van
Jezus. Amen.
Donderdag 12 april

Dagtekst
Hebreeën 12,2: Laten we daarbij de blik gericht
houden op Jezus de grondlegger en voltooier van
ons geloof.

Overweging
Op welke manier kan de Kerk voor Christus
getuigen in de wereld? Allereerst door Jezus’ liefde
voor arme en zwakke mensen voelbaar te maken.
De wereld hongert naar genezing, vergeving,
verzoening en vooral onvoorwaardelijke liefde
– daaraan moet de Kerk dienstbaar zijn. Overal
waar we hongerigen eten geven, naakten kleden,
eenzamen bezoeken, luisteren naar uitgestotenen
en mensen in vrede bijeenbrengen, laten we weten
wie de levende Christus is, zelfs al noemen we zijn
naam niet. Het is belangrijk om bij al ons doen en
laten de naam van Jezus vast te houden, want Hij is
het die ons heeft uitgezonden.
Gebed
God, uw goedheid wordt zichtbaar in onze wereld
door het handelen van bekenden en onbekenden,
van grote en kleine mensen. Open onze ogen en
oren, zodat wij de volgelingen van Jezus herkennen
in allen die handelen in zijn naam. Dat bidden wij U
omwille van Hem die ons naar U is voorgegaan en
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 13 april

Dagtekst
1Samuel 16,7: God ziet niet zoals een mens ziet;
een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer

kijkt naar het hart.

Overweging: Onze sterfelijkheid onder ogen
zien
We hebben allemaal onze dromen over een ideaal
en volmaakt leven: zonder pijn, verdriet, conflicten
of oorlog. De geestelijke uitdaging is om glimpjes
op te vangen van dat volmaakte leven, midden in
ons geworstel. Door ons aardse leven als realiteit
te aanvaarden, kunnen we zicht krijgen op het
eeuwige leven dat in onze sterfelijkheid gezaaid
is. De apostel Paulus verwoordt dat heel krachtig:
‘Van alle kanten worden wij belaagd maar we
zitten niet in het nauw, we zijn radeloos maar niet
ten einde raad, we worden opgejaagd maar niet
in de steek gelaten, neergeveld maar niet gedood.
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons
lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons
lichaam openbaart.’ (2 Kor 4,8-10). Alleen als we
onze sterfelijkheid onder ogen zien, worden we
gevoelig voor het leven dat de dood overstijgt.
Onze onvolmaaktheid geeft ons zicht op de
volmaaktheid die God ons heeft beloofd in en door
Jezus.
Gebed
Goede God, U die ons uw schepping hebt
toevertrouwd om haar te behoeden en te bewaren,
maak ons open voor uw Woord van leven, zaai
het in ons hart, adem het in onze ziel. Dat wij U
herkennen mogen in de wereld om ons heen en ons
leven aan U toewijden, deze dag en alle dagen, tot
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zaterdag 14 april

Dagtekst
1 Petrus 1,3-9: Gezegend is God, de Vader van
onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote
barmhartigheid herboren liet worden tot een leven
van hoop door de opstanding van Jezus Christus
uit de dood.

Overweging: Wie in verrijzenis gelooft
Pasen is het feest van de verrijzenis! Het feest
van de jeugd! Het feest van het eeuwige leven!
Wie gelooft in de verrijzenis wordt nooit oud, kan
altijd opnieuw beginnen, heeft na de zwartste
nacht steeds een lichtende morgen! Wie gelooft in
de verrijzenis wordt nooit angstig voor het leven,
nooit wanhopig voor lijden en dood! Wie gelooft
in de verrijzenis verzuurt en vergalt zijn leven
niet en laat zich niet vangen in de fijngesponnen
netten van onoplosbare problemen, die alleen meer
onoplosbaar zijn, omdat men de hele mens met ziel
en geest en al in het graf wil steken! Ik geloof in de
verrijzenis! Ik geloof in het leven! Ik geloof in de
vergiffenis van de zonden, dat slechte mensen, als
die er zijn, weer goede mensen worden! Ik geloof
in de liefde als de absolute macht, die mensen en
wereld en heel de kosmos beweegt! Ik geloof in
God, die liefde is!
Gebed
Enige en trouwe God, U hebt uw Zoon tot ons
gezonden om uw wil te verkondigen dat geen mens
verloren gaat, die tot Hem komt en in Hem gelooft.
Wij bidden U ons te leiden op de weg die Jezus ons
is voorgegaan, zodat we nader komen tot U, die
leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Luister Naar De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u op
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geloofsverdieping
Pasen: het feest van Gods liefde voor ons
Tijdens de algemene audiëntie van 28 maart sprak paus Franciscus over het Paastriduüm.

maar zij leven een gecorrumpeerd leven. En met
die nepchristenen zal het slecht aflopen. Wij,
christenen, zijn zondaars, maar we hebben de
zekerheid dat als we om vergeving vragen, de Heer
ons vergeeft.

De gecorrumpeerde christen doet net alsof hij
een rechtschapen mens is, maar uiteindelijk is
zijn hart verrot. Een voorbeeld zijn de zogeheten
‘maffiachristenen’, maffiosi die christen zijn. Ze
zijn in geen enkel opzicht christelijk; ze brengen de
dood in hun ziel en aan anderen. Laten we voor hen
bidden dat de Heer hun ziel wil raken.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Het Paastriduüm begint op donderdag. Pasen is
het belangrijkste feest van ons geloof, want het
is het feest van onze verlossing, het feest van
Gods liefde voor ons, de viering van zijn dood en
verrijzenis.

Daarom wil ik met jullie stilstaan bij het Paasfeest
en de paasdagen, tot aan de verrijzenis van de
Heer. Deze dagen vormen de herinnering aan een
groot uniek mysterie: de dood en de verrijzenis
van de Heer Jezus.

De 'blauwdruk' van ons leven
Het triduüm begint op donderdag met de Mis van
het Laatste Avondmaal van de Heer. Het wordt
afgesloten met de vespers van de zondag van de
verrijzenis. Dan volgt nog tweede paasdag: een dag
extra om dit grote feest te vieren. Maar dat is een
‘post-liturgische’ dag, het is een familiefeest, het
feest van de samenleving.
Dit zijn de fundamentele etappes van ons geloof
en van onze roeping in de wereld. Alle christenen
zijn geroepen om deze drie heilige dagen te
beleven: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag. En zondag natuurlijk, maar op zaterdag
is de verrijzenis. We zijn geroepen om deze drie
heilige dagen te beleven als de ‘blauwdruk’ van
ons persoonlijke leven, van ons gemeenschappelijk
leven, zoals onze joodse broeders de exodus uit
Egypte beleefden.

Christus is verrezen
Op de ochtend van Pasen doorlopen we opnieuw
de onderdelen van het Triduüm en laat de sequenseen hymne of een soort psalm- plechtig de
aankondiging van de verrijzenis horen. Dit wordt
er gezegd: “Christus, mijn hoop, is verrezen! Hij zal
de zijnen voorgaan naar Galilea.”
In heel veel landen, vooral in Oost-Europa, is de
paasgroet: ‘Christus is verrezen’. Die emotionele
jubelwoorden vormen het hoogtepunt van het
Triduüm. Die woorden bevatten niet alleen een
verkondiging van vreugde en hoop, maar doen ook
een appèl op de verantwoordelijkheid en de missie.
Het houdt niet op bij de taart, de eieren en het
feesten met de familie. Nee, daar begint de weg
naar de missie, naar de verkondiging van Christus
die is verrezen. En die verkondiging waar het
Triduüm ons naartoe leidt, is de kern van ons
geloof en van onze hoop. Dit is het geloof in een
notendop, het is de verkondiging. Het is het

kerygma dat de Kerk evangeliseert en dat haar
voortdurend uitzendt om te evangeliseren.

De grootsheid van Jezus' liefde
De apostel Paulus vat het paasgebeuren samen
met deze uitdrukking: “Ons paaslam is geslacht,
Christus zelf (1 Kor. 5,7). Het oude is voorbij,
het nieuwe is al gekomen (2 Kor. 5,15). En om
die reden werden er al vanaf het begin van het
christendom mensen gedoopt met Pasen. Dan
begint alles opnieuw, want ze zullen opnieuw
geboren worden.

Met een andere formulering legt Paulus uit dat
Christus is overgeleverd om onze zonden, en
opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom. 4,25).
De enige die ons rechtvaardigt, de enige die ons
opnieuw geboren doet worden, is Jezus Christus.
En daarvoor hoef je niets te betalen, want de
rechtvaardiging is gratis. Dat is de grootsheid
van Jezus’ liefde: Hij geeft het leven gratis om
ons te heiligen, om ons te vernieuwen, om ons
te vergeven. En dat is het Paastriduüm in een
notendop.

Herboren als nieuwe wezens
Tijdens het Paastriduüm vieren we vol
dankbaarheid de herinnering aan dit fundamentele
gebeuren. Tegelijkertijd treedt in de gedoopten
een vernieuwing op van hun situatie. Die nieuwe
situatie drukt de apostel Paulus zo uit: Als gij
dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat
boven is, Zint op het hemelse, niet op het aardse
(Kol. 3,1-2).
Naar boven kijken, naar de horizon en deze
horizon verbreden: dat is ons geloof, dat is onze
rechtvaardiging, dat is de staat van genade! We
zijn herboren als nieuwe wezens: een realiteit die
we iedere dag concreet moeten beleven.
Een christen die zich echt laat schoonwassen door
Christus, die zich echt door Hem laat ontdoen van
zijn oude mens om te wandelen in een nieuw leven,
kan niet meer verloren gaan. De rechtvaardiging
van Jezus redt ons, zondaars, van de ondergang.
Een christen kan niet leven met de dood in zijn ziel,
en ook geen oorzaak meer zijn van de dood.
Nepchristenen
En nu moet ik iets treurigs en pijnlijks zeggen…
er zijn nepchristenen: mensen die zeggen: “Jezus
is verrezen, ik ben gerechtvaardigd door Jezus.”
Deze mensen bevinden zich in een nieuw leven,

De ziel wassen
Laten we met Pasen onze ziel wassen, de ogen
van de ziel, om mooie dingen te kunnen zien en
te kunnen doen. Dat is werkelijk de verrijzenis
van Jezus na de dood, de prijs om ons allemaal
te kunnen redden. Dat de Heilige Maagd ons mag
begeleiden op deze spirituele weg, zij die Jezus
volgt tijdens zijn passie.
Zalig Pasen!
(Bron: KN/bewerkt mk)
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Gewijzigde openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag:
10.00-18.00u.
Donderdag:
12.00-20.00u.
KARL HEINZ FLECKENSTEIN
Voor de Kerk van morgen: gesprekken met
kardinaal Suenens
Kardinaal Suenens maakt op zijn
75ste de balans op van zijn leven
als mens, als priester, als bisschop,
als conciliemoderator, als vriend
van vier pausen, als oecumenische
en charismatische persoonlijkheid.
Behalve over zichzelf praat hij ook
over de toekomst van de kerk,
de dialoog met de wereld en de
menselijke cultuur, liefde en sexualiteit.
Antwerpen: Nieuwe Stad, 1979. Prijs: Srd 5,=
FEITSE BOERWINKEL
Einde of nieuw begin
Dit boek wil de oorzaken van
tegenstellingen in de samenleving
aanwijzen, laten zien dat de
schuld niet zozeer bij X of Y
ligt, maar dat de spanningen
veeleer het gevolg zijn van snelle
maatschappelijke veranderingen.
Baarn: Ambo, 1978; 263 blz. Prijs: Srd
5,=
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Bang om fouten te
maken!

tegen bange en verwarde vrouwen laat zeggen:
wees niet bang! Oftewel: God helpt ons over onze
angsten heen. Ook vandaag. Want Jezus leeft!
Uit: Dag in dag uit

Heb God lief

Ik moet toestaan dat je fout op fout maakt in je
leven, maar als je ze herkent en mijn hulp zoekt,
ben ik er altijd om je te helpen en je de juiste weg
te laten zien. Maar ik zal niet je werk voor je doen.
Je moet leren het voor jezelf te doen. Dit leven is
er niet voor zwakkelingen, maar voor die zielen
die sterk en zelfverzekerd zijn en voor die zielen
die het antwoord willen vinden, wat het ze ook
mag kosten. Ben je bang om fouten te maken?
Ben je bang om in het onzekere te storten? Je
zult nooit leren zwemmen tenzij je je voeten van
de bodem laat komen. Je zult nooit spiritueel
groeien tenzij je op je eigen benen staat. Wees
nergens bang voor, maar ga je gang in absoluut
vertrouwen en zekerheid en doe wat je weet dat
goed is en negeer iedere tegenstand. Wees geleid
door dat innerlijke weten dat van mij komt.
Uit: Open innerlijke deuren

Jezus leeft!

Het paasevangelie mag gestalte krijgen in ons
leven. Het hersteloffer opent onze ogen voor
een belangrijk aspect daarvan. De vraag die
we onszelf vandaag mogen stellen: zijn wij
een medemens iets schuldig? Pronken wij met
andermans veren, hebben we door een leugen
iemand tekortgedaan? God schrijft de Israëlieten
voor de regelmatige eigenaar zijn bezit terug
te geven plus een vijfde extra vergoeding. Maar
dat niet alleen. Ook de verhouding met God moet
worden hersteld: een hersteloffer is nodig. God en
mens hebben alles met elkaar te maken. Heb God
lief en je naaste als jezelf. ‘Geef de keizer wat van
de keizer is en God wat van God is’, komt hierop
neer: steel niet van je medemens. Zacheus mag en
praktisch voorbeeld zijn.
Uit: Filippus Dagboek

God heeft geen begin

Totaal verschillend de situatie die Marcus
beschrijft en wat we in het lied ‘Daar juicht een
toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans
Jeruzalem!’ zingen: er klonk helemaal geen
galmende stem! De beide Maria’s en Salome
zwegen! Bevangen door angst en schrik, zo geeft
Marcus aan. Verward en overweldigd. Eerlijk
gezegd kan ik mij het voorstellen: Je zult maar
worden geconfronteerd met iemand die uit de
dood is opgestaan! Ondertussen betekent deze
houding van angst en zwijgen wel dat het blijde
bericht van Jezus’opstanding niet verder verteld
wordt. Dat moet anders! God zal deze angst
overwinnen! Hoe Hij dat doet, vertelt Marcus
in het volgende bijbel gedeelte. Wij worden er
vandaag op gewezen dat God een jongeman

Niemand heeft Jahwe de levensadem ingeblazen.
Niemand heeft hem verwekt. Er is geen handeling
die Hem heeft voortgebracht. En omdat Hij niet
door een handeling is voortgebracht, is er ook
geen handeling die zijn bestaan kan beëindigen.
Is Hij bang voor een aardbeving? Ik dacht
het niet. Kanker verontrust Hem niet en van
begraafplaatsen raakt Hij niet in verwarring.
Hij was er lang voor zij er waren. En Hij zal er
zijn nadat zij zijn verdwenen. Hij heeft geen
oorzaak. En Hij wordt door niemand geregeerd.
Hulpverleners kunnen je steunen te midden van
de storm, maar je hebt een God nodig die de
storm tot zwijgen kan brengen. Vrienden kunnen
je hand vasthouden wanneer je op sterven ligt,
maar je hebt een Jahwe nodig die de dood heeft
overwonnen.
Uit: Leven in zijn handen

De inspiratie van de dag
ma. - vr. 07.30u

KATHOLIEK
ERFGOED
Sabbat
Joodse rustdag, gewijd aan de verering van God.
De dag begint op vrijdagavond bij zonsondergang
en eindigt op zaterdagavond voor het vallen van de
duisternis.

Sabbatjaar
Benaming voor een instelling in het oude Israël,
waarbij elk zevende jaar gebonden was aan
bepaalde voorschriften. Zo mocht men onder andere
het land niet bebouwen, wijngaarden en olijftuinen
moesten braak blijven liggen, de Hebreeuwse
slaven dienden vrijgelaten te worden en schulden
kwijtgescholden.
Sacramentalia
1 Zegeningen, verricht door bedienaren van de
katholieke kerk, zoals : zegeningen van zieken,
kerkgebouwen, akkers en veldvruchten, spijzen
en dranken, rozenkransen en medailles, de zee,
auto’s en racefietsen. 2 Benaming voor voorwerpen
die gewijd zijn, zoals water, olie, zout, brood, wijn,
palmen, kruiden, kaarsen.

Sacramentarium
Boek met de gebeden voor de viering van de
eucharistie en voor de toediening van sacramenten.
Het sacramentarium bevat alleen die gebeden die
door de hoofdcelebrant gezegd dienen te worden.

Sacrament
1 De katholieke kerk, die zeven sacramenten kent,
verstaat hieronder de plechtige handeling in de
kerk, waarmee een heilsgebeuren symbolisch wordt
zichtbaar gemaakt. Het Tweede Vaticaans Concilie
formuleert dat de sacramenten tot doel hebben
de heiliging van de mensen en de opbouw van het
lichaam van Christus. Als teken strekken zij tot
onderricht. De zeven sacramentenzijn: doopsel,
vormsel, eucharistie, biecht, sacrament van de
zieken, de priesterwijding en het huwelijk. Wanner
met spreekt over ‘het sacrament’, is doorgans
het sacrament van de eucharistie bedoeld. 2 De
protestantse kerken verstaan onder sacrament een
uitbeelding van het woord van God in symbolen. Zij
kennen twee sacramenten: doop en avondmaal.
Sacramentsaltaar
Altaar waarop een tabernakel staat. Voor het
Tweede Vaticaans Concilie bevond het tabernakel
zich meestal op het hoogaltaar, thans treft men het
vaak aan op een van de zij-altaren.

Sacramentsdag
De officiële benaming is: Sanctissimi corporis et
sanguinis Christi solemnitas (Hoogfeest van het
Heilig Lichaam en Bloed van Christus). Op deze
feestdag, de tweede donderdag na Pinksteren,
wordt de instelling van de eucharistie herdacht. Op
veel plaatsen trekken op deze dag of op de derde
zondag na Pinksteren sacramentsprocessies door
de straten. Dit typisch middeleeuwse ideeën – en
devotiefeest is ontstaan in Luik in 1247. Doordat
Urbanus IV (1261 – 1264), vroeger aartsdiaken
van Luik, in 1264 de feestdag op de donderdag
na de octaafdag van Pinksteren voor de hele kerk
verplicht stelde, werd deze devotie zeer bevorderd
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wereldkerk
Bisschoppen vragen heiligverklaring van
Romero in El Salvador

Paus doopt migranten
tijdens Paaswake

De bisschoppen herinneren eraan dat de paus in
januari 2019 voor de Wereldjongerendagen naar
Panama reist. Dat is volgens hen een uitgelezen
moment om ook El Salvador te bezoeken en er de
bisschop - die een pleitbezorger was voor armen
en stemlozen en die omwille van zijn geloof werd
vermoord - heilig te verklaren.

Aartsbisschop Oscar Romero werd in 1980
vermoord door een rechts doodseskader terwijl
hij de eucharistie opdroeg in de kapel van een
ziekenhuis. Later werden ook de kerkgangers die
zijn uitvaartplechtigheid massaal bijwoonden
beschoten.
Mgr. Romero werd omgebracht in opdracht van de
toenmalige militaire junta, kort nadat hij aan de
KU Leuven een eredoctoraat had gekregen en de
Salvadoraanse militairen had opgeroepen niet op
burgers te schieten.
De bisschoppen van El Salvador vragen dat de
heiligverklaring van aartsbisschop Oscar Arnulfo
Romero in hun land zou mogen plaatsvinden. Dat
geeft zoveel mogelijk Salvadoranen de kans om de
plechtigheid bij te wonen, schrijven zij in een brief
aan paus Franciscus.

In 1994 werd een proces voor zijn zaligverklaring
gestart. In mei 2015 werd hij, mede dankzij de
tussenkomst van paus Franciscus zalig verklaard
in San Salvador. Recent ondertekende de paus een
decreet, waarmee de weg voor de heiligverklaring
van mgr. Romero wordt vrijgemaakt.

Bron: kerknet.be/Vida Nueva – bewerkt lsk

Christenen vieren wereldwijd Pasen
Oproep tot vrede

Benedictus XIV niet aanwezig

Christenen van de westerse Kerken vierden het
afgelopen weekend, een week eerder dan de
orthodoxe Kerken, Pasen. In Rome sprak paus
Franciscus zijn zegen Urbi et Orbi uit voor de stad
en voor de wereld.

Opmerkelijk was dat emeritus paus Benedictus
XVI, die binnen twee weken 91 wordt, niet
aanwezig was in de paaswake. Volgens de
persdienst van het Vaticaan gaf hij er voorkeur aan
om de plechtigheid met enkele intimi in de kapel
van het klooster in de tuinen van het Vaticaan,
waar hij sinds zijn aftreden verblijft, te vieren.
De afgelopen weken hadden enkele Italiaanse en
Duitse kranten gespeculeerd over de toestand
van de Duitse emeritus. Maar die speculaties over
een zorgwekkende gezondheid werden door mgr.
Georg Gänswein, zijn privésecretaris, met klem
ontkend.

In zijn toespraak vroeg hij aandacht voor de
slachtoffers van de oorlog in Syrië en riep op tot
vrede in de Gazastrook. Ook landen zoals ZuidSudan en de Democratische Republiek Congo, zo
voegde hij er nog aan toe, wensen vrede.
Daarnaast vroeg hij internationale steun voor
Venezuela om te voorkomen dat nog meer mensen
hun land moeten verlaten wegens de politieke en
economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land.
Hij bedankte Nederland voor de bloemen die het
plein versierden.

De carabinieri en de immigrant

Franciscus had zaterdagavond tijdens de paaswake
ook al acht volwassenen - drie vrouwen en vijf
mannen tussen 28 en 52 jaar - gedoopt. Vier van
hen zijn Italianen, de anderen zijn een Albanees,
een Amerikaan, een Peruviaan en de 31-jarige
Nigeriaanse migrant John Ogah.
Vele Italianen beschouwen deze laatste als een
echte held, omdat hij vorig jaar in september
in Centocelle, een voorstad van Rome, een met
machetes gewapende overvaller heeft ontwapend.
De Nigeriaan kreeg een verblijfsvergunning
op aandringen van de carabinieri (militaire
gendarmeriekorps in Italië). Kapitein Nunzio
Carbone was zijn dooppeter en getuigde over die
keuze: Tussen de carabinieri en de immigrant
is een relatie van vriendschap en dankbaarheid
ontstaan. Het militaire ordinariaat (het bisdom
bij het leger) zorgde ervoor dat zijn wens werd
vervuld om de doop te ontvangen.

Paasvieringen tussen wanhoop en hoop

Voor de Chaldeeuwse christenen in de Ninevevallei
is het dit jaar een heel bijzondere paasviering.
Zij kunnen voor het eerst sinds het terugdrijven
van Islamitische Staat (IS) opnieuw Pasen vieren
in vele, voorheen christelijke dorpen. Maar
honderdduizenden christenen en leden van andere
religieuze minderheden, zoals de jezidi's uit deze
regio, zijn nog steeds ontheemd of gevlucht naar
het buitenland. Zij zijn te bang om naar hun huizen
terug te keren of hebben onvoldoende financiële
middelen om er een nieuw bestaan op te bouwen.
Ook in Jeruzalem en Galilea vieren duizenden
pelgrims Pasen. Daar worden de plechtigheden
overschaduwd door de gewelddadige botsingen
tussen het Israëlische leger en Palestijnen aan
de grens met Gaza. Daarbij werden vrijdag 16
Palestijnen gedood en raakten er honderden
gewond. Toch worden de paasvieringen volgens
het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem door
meer pelgrims en toeristen dan de afgelopen jaren
bijgewoond.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Paus Franciscus heeft zaterdag de Paaswake
geleid. Hij heeft tijdens de paasnachtmis acht
volwassenen gedoopt, onder wie een voormalige
Nigeriaanse migrant die zonder papieren was en
die een held werd toen hij een Italiaanse dief met
een hakmes ontwapende.

Van duister naar licht

De doop vond plaats tijdens een lange heilige
paasavondmis op zaterdag. Zo’n 10.000
gelovigen hebben de dienst bijgewoond in de
Sint-Pietersbasiliek. De kerk, de grootste in het
christendom, was aan het begin van de dienst
gehuld in duisternis voordat de lichten werden
aangezet. Daarmee werd de overgang van
duisternis naar licht wanneer de Bijbel zegt dat
Jezus uit de dood opstond, herdacht.

Nigeriaanse migrant: voorbeeld van moed
en goed burgerschap
Traditioneel verwelkomt de paus nieuwe leden
van de kerk tijdens de zaterdagavonddienst. Onder
de mensen die hij dit jaar doopte, was John Ogah
(31). Hij haalde vorig jaar de kranten en werd
tot migrantenheld omgedoopt. Hij werd als een
voorbeeld gesteld van moed en goed burgerschap.
Ogah smeekte afgelopen september om wisselgeld
buiten een supermarkt in een buurt in Rome
waar veel migranten wonen, toen hij een 37-jarige
Italiaan die net de winkel had beroofd met een
hakmes tegenhield. De man had volgens het
Katholieke televisiestation TV2000 ongeveer 400
euro’s gestolen.

De Nigeriaan, die geen toestemming had om in
Italië te blijven, hield de man vast totdat de politie
arriveerde en verliet de scène, uit vrees dat ze
zouden ontdekken dat hij geen documenten had,
aldus de krant La Republica. De politie gebruikte
beelden van bewakingscamera's om hem op te
sporen en beloonde hem door hem te helpen
wettelijke toestemming te krijgen om in het land te
blijven.

Italiaanse kapitein peetvader migrant

Een Italiaanse kapitein van de Carabinieri-politie
die in de buurt werkte, Nunzio Carbone, was
zijn peetvader bij de doopdienst op zaterdag.
Carbone en zijn collega-politieagenten hielpen
Ogah zijn immigratiepapieren in orde te krijgen.
De Nigeriaan werkt nu als magazijnmeester voor
een liefdadigheidsorganisatie. De anderen die zijn
gedoopt zijn afkomstig uit Albanië, Peru, Italië en
de Verenigde Staten.
Paus Franciscus heeft de verdediging van
migranten tot een essentieel onderdeel van zijn
pausdom gemaakt.

Bron: Starnieuws sr./bewerkt lsk
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Kardinaal Turkson vraagt
begrip voor autism
Kardinaal Peter Turkson, de prefect van het
Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale
Menselijke Ontwikkeling, heeft naar aanleiding
van de 11de Werelddag voor Autisme opgeroepen
tot meer begrip voor de noden van mensen met
autisme.
Naar schatting worden 1 op 160 kinderen getroffen
door autisme. Dit aantal is de laatste vijftig jaar
gestaag toegenomen, aldus de curiekardinaal.
Mensen met deze aandoeningen worden beperkt
door hun toestand. Maar zij worden ook beperkt
door de 'grenzen' van de samenleving, waardoor
ze hun mogelijkheden niet maximaal kunnen
realiseren. Er moet ook meer gehoor worden
gegeven aan noodsituaties en de roep om hulp voor
gezinnen.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Toenemend aantal
kerken in de Golfstaten
Het groeiende aantal christenen, vooral onder de
vele migranten, wordt nu ook weerspiegeld in een
toenemend aantal kerken in de Golfstaten Qatar
en Bahrein. In het prinsdom Qatar wordt een
orthodoxe kathedraal gebouwd, in het koninkrijk
Bahrein een katholieke kerk.

De orthodoxe kathedraal van Sint-Izaak en SintJoris in de Qatarese hoofdstad Doha wordt al eind
dit jaar voltooid. De liturgie zal er in het Grieks,
het Arabisch en het Russisch plaatsvinden. De
orthodoxe patriarch van Jeruzalem, Theophilus
III, reist rond de jaarwisseling naar Doha om er de
nieuwe kerk te wijden.
In Awali, een buitenwijk van Manama, de
hoofdstad van het koninkrijk Bahrein, is
gestart met de bouw van een nieuwe katholieke
kathedraal. Volgens de apostolische vicaris, mgr.
Camillo Ballin, wordt die in 2021 geopend. De
bouw werd mogelijk omdat koning Hamad bin Isa
al Khalifa vijf jaar geleden land heeft geschonken
aan de katholieke Kerk. De ruime meerderheid
van de katholieken in Bahrein zijn buitenlandse
arbeiders uit Oost-Europa, Zuid-India en de
Filipijnen. Maar het land telt ook een 1.000-tal
inheemse katholieken.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Moord Pakistaans echtpaar: twintig mensen
vrijgesproken
Een Pakistaanse rechtbank heeft twintig
verdachten vrijgesproken van de moord op
een jong christelijk echtpaar. Het echtpaar
zou blasfemie hebben gepleegd, maar een
onafhankelijke onderzoekscommissie vond
geen bewijs voor godslastering. Het christelijke
echtpaar, Shahzad Masih en zijn zwangere vrouw
Shama, werkte in de steenoven van Kot Radha
Kishan.

Oven

Daar werden de twee in november 2014 door een
menigte aangevallen, omdat zij de Koran ontheiligd
zouden hebben. Zij werden op brute wijze
mishandeld en levend in de oven gegooid.

Vrijgesproken

In 2015 werden 106 verdachten aangeklaagd
wegens mishandeling. In november 2016 zijn
vijf mannen ter dood veroordeeld voor hun
betrokkenheid bij de moord op het echtpaar. Nog
eens acht anderen werden veroordeeld tot twee

Veroordeeld

Christelijke organisaties hebben de beslissing
veroordeeld en stellen dat dit besluit het
vermoorden van onschuldige mensen in de
toekomst zou kunnen aanmoedigen.

Bron: KN/UCAnews/bewerkt lsk

Bisschop Guo weer vrijgelaten
geëxcommuniceerd.

Verbod

Volgens AsiaNews is het bisschop Guo verboden om
de chrismamis te vieren, de jaarlijkse oliewijding
voorafgaand aan Witte Donderdag. Guo, die op zijn
beurt niet door de overheid als bisschop wordt
erkend, zou beloofd hebben geen Missen meer te
doen in zijn hoedanigheid als bisschop.

Bron KN/AN
Mgr. Vincent Guo Xijin van Mindong is woensdag
28 maart door de Chinese autoriteiten vrijgelaten.
Die hebben hem een verbod opgelegd nog
Eucharistie te vieren als bisschop.
Dinsdag werd de bisschop van de ondergrondse
Kerk na een urenlang gesprek met ambtenaren van
het Bureau voor Godsdienst zaken samen met zijn
kanselier door de politie afgevoerd.

El Salvador: priester
vermoord

Geen concelebratie

Hij had geweigerd om de Paasplechtigheden
samen te vieren met Zhan Silu, bisschop van
de door de staat gecontroleerde Chinees
Patriottische Vereniging. Die werd tegen de
wil van paus Benedictus XVI gewijd en daarna

Nieuwe versie “Onze Vader” in Zwitserland
In de Franstalige kerken in Zwitserland wordt
vanaf 1 april 2018 een nieuwe versie van het
Onze Vader gebeden. De invoering gebeurt in het
spoor van de andere Franstalige landen en op
initiatief van de Zwitserse bisschoppenconferentie,
de Zwitserse Evangelische Kerkbond en de
Evangelische Alliantie. De invoering was
aanvankelijk gepland op de eerste zondag van de
advent in 2017. Maar dat plan werd uitgesteld, om
de protestantse en evangelische Kerken tegemoet
te komen.
De aanpassing van de tekst werd goedgekeurd
door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

jaar cel. Zaterdag heeft de rechtbank twintig
verdachten het voordeel van de twijfel gegeven en
hen vrijgesproken.

in Rome, als onderdeel van de nieuwe vertaling
van het Romeins Missaal in de Franse taal. Maar
hier en daar is er ook kritiek op een passage van de
vertaling. ‘Et ne nous soumets pas à la tentation’
wordt voortaan ‘Et ne nous laisse pas entrer en
tentation’. Volgens critici wordt daarmee de indruk
gewekt dat God mensen in bekoring brengt. De
nieuwe Nederlandse tekst van het Onze Vader
werd in Vlaanderen en Nederland ingevoerd op
zondag 27 november, de eerste zondag van de
advent in 2016.

Bron: kerknet.be/Kathpress.at/bewerkt lsk

Op Witte Donderdag is in El Salvador de 36-jarige
priester Walter Osmir Vásquez vermoord. Hij was
onderweg om een Mis op te dragen toen hij werd
doodgeschoten, waarschijnlijk door bendeleden.
Volgens de politie is nog onduidelijk waarom de
jonge priester is vermoord.

Geweldsklimaat

“De regering moet er alles aan doen om dit
geweldsklimaat te bestrijden en te overwinnen”,
zei de aartsbisschop van San Salvador, José
Luis Escobar, tijdens de zondagsmis. “De
geweldssituatie is ernstig. We zijn niet alleen
getroffen door de dood van onze broeder, maar ook
door alle Salvadoranen die gedood zijn.”

Bron: KN
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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 07

10.00u: Eucharistieviering Biddende Moeders
19.00u: Eucharistieviering
zo 08 10.00u: Hoogmis
za 14
11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 15 10.00u: Hoogmis
vr 20
16.30u: Huwelijksinzegening Randy Dankoor en
Demoedsha Alendy
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.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 07 17.30u: H. Mis
za 14
17.30u: H. Mis
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 07 18.00u: Vooravond tweede paaszondag - Beloken
Pasen
zo 08 08.00u: H. Mis tweede paaszondag - Beloken
Pasen thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 09 18.00u: H. Mis Aankondiging van de Heer - Maria
Boodschap
wo 11 18.00u: H. Mis
vr 13
18.00u: H. Mis
za 14
18.00u: Vooravond derde paaszondag
zo 15 08.00u: H. Mis derde paaszondag
Mededelingen op Noord:
• Maandag 9 april: viering Aankondiging van de Heer,
Maria Boodschap, normalerwijze te vieren op 25 maart,
door de Goede Week echter verschoven tot na Pasen!
• Vergadering parochieraad: woensdag 11 april om 19.00 u
• Zaterdag 21 april: diocesane roepingendag in Asewa
Otono
• Eerstvolgende rouwdienst: woensdag 25 april 2018 om
18.00 uur
• Op vrijdag 27 april: KJS-avond (=Katholieke Jongeren
Suriname) in onze parochiezaal. Thema: ‘Naastenliefde’.
Alle jongeren zijn daar welkom!
• Ook vanaf deze plaats past grote dankzegging aan het
adres van allen die hebben bijgedragen tot het welslagen
van Goede Week en Pasen in onze parochie Noord! U was
weer heel goed!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 08
Pasen
zo 15

08.00u: H. Mis tweede paaszondag - Beloken
08.00u: Woord - Comm. Dienst derde paaszondag
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

zo 08 09.00u: Woord - Comm. Dienst tweede
paaszondag - Beloken Pasen
zo 15 09.00u: H. Mis derde paaszondag
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 08 10.00u: Woco
11.30u: Kinderdoopviering
No English mass
zo 15 10.00u: H. Mis
11.45u: 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 08 No English mass
zo 15 11.45u: English mass
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 07 19.00u: H. Mis
zo 08 08.00u: H. Mis
za 14
19.00u: Woco
zo 15 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 08 08.00u: Eucharistieviering
ma 09 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 10
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 11 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
10.00u: Viering huize Albertine
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 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.
za 07
zo 08

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
08.00u: Eucharistieviering
17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep van de Charismatische
Vernieuwing
do 12 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
zo 08
ma 09

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 08 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag,
dinsdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Spreekuur Pater Jan: Maandag 19 maart: 16.00 – 19.00
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.

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.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u 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
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;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
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
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke vrijdag: Noveen OLV v Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
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 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
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
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
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.
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KCV : “Vorming Leven in de Geest” 2018
50 jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing
(KCV) in onze Rooms Kaholieke kerk. WOW!
Dat hebben wij afgelopen jaar groots gevierd.
De KCV wereldwijd was voor dat gebeuren door
de Paus uitgenodigd om het feest met hem in
Rome te komen vieren. De KCV Suriname was er
vertegenwoordigd met 54 personen. 13 dagen
vertoeven in Italie, waarvan 5 in Rome in verband
met het 50 jarig bestaan. Uitbundig en met grote
dankbaarheid is het feest gevierd. Een zeer
gezegende tijd!!
Gods zegeningen houden echter nooit op als wij in
Hem blijven! Wij hebben Gods kracht (de H.Geest)
in al die vele jaren in werking gezien en ervaren. In
Suriname mochten wij 40 jaar tellen en gedenken
in een bijzondere Eucharistieviering in onze
basiliek. Even zoveel vormingen, vandaar onze
uitnodiging aan alle gelovigen om te participeren
aan de aanstaande vorming.
”Wie is God, wat is Gods plan met mijn leven en
hoe kom ik dat te weten? Waarom bid ik tot de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wie is Jezus?
Wie is de H.Geest? Hoe komt het dat als ik bid
er niets gebeurt? Bezit ik Geestesgaven en hoe
kom ik erachter welke die zijn? Hoe beleef ik de
Heilige Eucharistie?” Enkele van de vele vragen die
worden beantwoord tijdens de “Vorming Leven in
de Geest".
Tijdens deze vorming ondergaat je relatie met God
DOORDENKERTJE
”Leven in het nu is de controle durven
loslaten.”

Luistert u naar het kerknieuws op
Radio Immanuël.
van maandag t/m vrijdag
om 10.00u en
herhaling om 16.00u

en kerk verdieping. Je leert de weg van God te gaan,
je leert “leven in de Geest”.
De Vorming Leven in de Geest duurt 9 (negen)
donderdagen achtereen en wordt afgesloten met
een Eucharistieviering.
Datum: 19 april t/m 14 juni 2018
Tijd: 18.00 - 21.00 uur
Plaats: Dienstencentrum Katholieke
Charismatische Vernieuwing, Awarradam 15
(zijstraat Hernhutterstraat)
Voor meer informatie en registratie bent u terecht
bij:
de KCV gebedsgroepen en de zrs. Maureen
Monsanto – tel.no. 490868 of mob.no.8627017
en Alma Koorndijk – tel.no. 404882 of mob.no.
8526662. Inschrijving mogelijk tot uiterlijk zondag
15 april a.s.
Let Wel: u dient alle 9 donderdagen aanwezig te
zijn, in verband met het vormingskarakter; dus
geen verzuim.

‘Zie Ik maak alles nieuw’, dat zegt Jezus. Amen, een
nieuwe schepping in Christus Jezus, dat wordt je na
deze vorming.
Jezus houdt van u en Hij wil dat wij in geloof
groeien. Staat u voor Zijn liefde open???????
Neem dan deel!!

GEBED
Heer God,
de kreet van een pasgeboren baby
doet mij denken aan een nieuw
begin een nieuwe start een nieuwe
droom een nieuw lied. Vandaag zal
ik dat verkondigen.
Ik zal het van de
daken schreeuwen
dat Jezus Christus
Heer is! Jezus woont in
mij en vernieuwt mij.
Dank U, Heer.
Amen.

vervolgd van pagina C3

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
za 07 19.00u: Eucharistieviering (Redemptoristen)
18.00u: Diaconiegroep
di 10
wo 11 16.00-18.00u: Spreekuur ptr Fransiskus
18.30-19.00u: Eucharistieviering (ptr Fransiskus)
19.15u: Spreekuur ptr Fransiskus (volgens
afspraak)
do 12 09.00-17.00u: Spreekuur ptr Jan (volgens afspraak)
vr 13
10.00u: Soos
19.00u: Eucharistieviering (ptr Jan)
za 14
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.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
za 07 19.00u: Eucharistieviering
di 10
18.30u: Gebedsdienst
do 12 17.30u: Spreekuur pater
18.30u: Eucharistieviering
19.15u: Vergadering kerkbestuur
zo 15 08.00u: Eucharistieviering.

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
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 08 09.00u: H. Mis. 2e paaszondag
di 10
19.00u: Rozenkransgebed
wo 11 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 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
Coronie: Zondag 8 april: 2e paaszondag H. Mis om 09.00u.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 08

10.00u: Woco
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
zo 08 18.00u: H. Mis
ma 09 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
Zangkoor
di 10
wo 11 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
do 12 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 08

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
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.
Oviaolo.
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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
• 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.
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
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
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese / 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering / 19.30u Eucharistieviering
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