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Roepingenzondag 2018
door pater Jan Geerits SDS
Roepingendag in Asewa ‘Otono
We zitten midden in de paastijd en ieder jaar
vieren wij op de vierde zondag van Pasen
roepingenzondag. Dit jaar zal dat op 22 april zijn.
In ons bisdom willen we dit jaar op zaterdag 21
april een hele dag organiseren over het thema
roepingen. Deze roepingendag vindt plaats in
Asewa ‘Otono, en begint om 10 uur en eindigt met
een eucharistieviering om 18.00 uur.
Het hoofddoel van deze dag is dat zowel jongeren
als ouderen de verscheidenheid van de roepingen
in de kerk en in het bijzonder in ons bisdom
beter leren kennen. Er zijn de roepingen waarbij
heel specifiek gekozen wordt om Jezus te volgen
en Hem te dienen in en door Zijn kerk door
gehoorzaamheid en het celibaat te beloven aan de
bisschop. Of door de drie geloften van armoede,
gehoorzaamheid en ongehuwd-zijn (kuisheid)
uit te spreken in een religieuze gemeenschap. Op
roepingenzondag bidden wij vooral voor deze
roepingen.

Vol programma
Maar we weten dat iedereen vanaf zijn doopsel
geroepen is en Jezus in en door Zijn kerk behoort
te dienen. Op deze dag zullen er dan ook andere
groepen zijn dan alleen maar priesters en
zusters (nonnen). Marriage Encounter zal een
informatiestand hebben, de KJS (Katholieke
Jongeren Suriname) eveneens; geassocieerden van
verschillende religieuze ordes zullen er zijn om
uitleg te geven over hun roeping en charisma; de
roeping en zending van de lekenbeweging Eternal
Light uit Trinidad zal ook iemand hebben om tekst
en uitleg te geven.
In feite zou iedere werkgroep die zich als
groep geroepen weet om Christus te dienen,
er de gelegenheid moeten krijgen om zich te
presenteren. Want als je eens door de Heer
aangegrepen bent, kun je niet meer zwijgen over
de vreugde die je voelt en de liefde voor Hem en
Zijn werk.
Er zullen eveneens enkele presentaties zijn
waaronder de bespreking van de brief die de
Paus heeft geschreven voor roepingenzondag en
ook een video waarin mensen vertellen over hun
roeping. Het geheel wordt omkaderd met gebed
en muziek. Als ontspanning is er voorzien in sport
en spel en er is eveneens gedacht om de inwendige
mens te versterken. Er zal ook gelegenheid
zijn om persoonlijk met een pater of zuster of
verantwoordelijke van een informatiestand te
praten. Ten slotte is er ook de mogelijkheid om te
biechten.
Doortocht
Pasen betekent doortocht: door iets heengaan
om van het een naar het ander te komen. Door de
Rietzee heen om van de slavernij naar de vrijheid
te komen; door de woestijn heen, 40 jaar lang, om

Zondag 8 april jl. mocht pater Toon te Dorsthorst OMI zijn 75e verjaardag herdenken. ’s Morgens had hij de
dienst in de Johannes de Doper geloofsgemeenschap te Mariënburg waarna hij flink in de bloemetjes werd
gezet en ’s middags werd hij getrakteerd met een feestje in de tuin van de bisschop. Zie verslag op pagina A3.
van een vreemd land naar het beloofde land van
melk en honing te gaan; door vernedering, lijden,
kruis en dood heen om van een leven waar de mens
nog slaaf is van de zonde over te gaan naar een
leven waar de zonde geen macht meer heeft, en de
liefde en de barmhartigheid het eerste en laatste
woord hebben.
We hebben vorige zondag het verhaal van de
ongelovige Tomas gehoord. ‘Neen ik geloof niet
in die doortocht’, zegt Tomas. Die wonden wil hij
zien en voelen want als ze echt zijn, dan kan men
niet zomaar vergeven en vrede wensen toch? Maar
dat is de doortocht die Jezus nu juist wel heeft
gemaakt. Zijn wonden zijn geen bron van haat en
vergelding, maar een voedingsbodem geworden
van vrede en verzoening (daarom is Beloken Pasen
de zondag om Gods Barmhartigheid te vieren).
Toen Tomas een week later de Heer zag, viel hij als
het ware bewusteloos: zijn verstand en ook zijn
oude geloof dat nog steunde op de vergeldingswet
smolten weg als sneeuw voor de zon, zodat hij in
feite niets anders meer kon zeggen dan ‘Mijn Heer,
mijn God!’ Of met eigen woorden vertaald: wat ben
ik toch dom, Heer, wat is mijn verstand toch klein
en beperkt, God; nu zie ik de doortocht: ondanks
die (echte) wonden is er toch vrede en verzoening
mogelijk bij U Jezus, die daarom mijn Heer en mijn
God zijt.
Christus centraal stellen
Waarom deze inleiding? Omdat roepingen alleen
maar mogelijk zijn als de Heer zelf mag leven in
ons. Ons gebed en heel ons doen en organiseren
zullen geen enkele roeping doen ontstaan als
we de echte Christus, de gewonde maar ook
barmhartige Christus, niet centraal stellen in ons

gebed en leven. Met ons verstand kunnen we ons
afvragen hoe het nu zit na één jaar lang bidden
voor roepingen met de rondreizende Christusicoon
- en wel dagelijks op 10 plaatsen tegelijk - in ons
bisdom. Het moet iets opleveren, toch?
Maar bidden voor roepingen of roepingendagen
organiseren is niet zoals een lichtschakelaar. Als je
op de lichtschakelaar drukt, komt er licht. Bidden
voor roepingen waarbij we Christus centraal
stellen, is vooral ons hart, onze denkwijze en
manier van spreken, onze mentaliteit enz. laten
doordesemen door Gods Geest die dan op zijn
beurt bezit van ons mag nemen om ons te leiden
en zenden. En pas dan zal het resultaat zichtbaar
worden.
Zoals Tomas zijn logisch verstand opzij zette
toen hij de Heer zag en zich vanaf toen door de
barmhartige Heer en God liet leiden en zenden,
zo werken en bidden wij voor roepingen in ons
bisdom, niet om hoge getallen te bereiken wat ons
logisch verstand wel graag zou willen, maar om
onze liefde voor de levende Heer en Zijn kerk te
intensiveren en dieper te laten wortelen. En wat
daarvan de resultaten zullen zijn, zal de Heer dan
zelf wel laten zien zoals bij de eerste kerk waartoe
begeesterde en bezielde gelovigen toetraden en
deze met onvoorwaardelijke liefde dienden om te
komen tot wat wij vandaag zijn.
Laten we blijvend bidden voor roepingen en ons
nog sterker begeesteren door de barmhartigheid
van de verrezen Heer. Hijzelf zal dan voor
arbeiders zorgen in Zijn wijngaard.
P. Jan Geerits, SDS, voorzitter van de diocesane commissie van
roepingen en jongerenwerk
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geloof & leven
Hoe te bidden voor innerlijke genezing
Door Rita Bakker, uitgezonden in het programma Talitha Koemi,
ziekenhuispastoraat op de radio
De apostel Jacobus zegt: Gij verkrijgt niet omdat ge
niet bidt. En als gij bidt verkrijgt ge het niet omdat ge
verkeerd bidt. (Jac.4,2-3) De Heilige Augustinus voegt
eraan toe: We vragen slechte dingen, of als we goede
dingen vragen, dan vragen we ze op de verkeerde
manier. Wil het gebed om innerlijke genezing vrucht
dragen, dan geldt er een aantal voorwaarden:
A. De zieke moet erom vragen
B. De verbeelding gebruiken
C. Terugkeren naar het verleden
D. De wond lokaliseren
E. Regelmatig gebed.

A. De zieke moet erom vragen.
Degene die om genezing vraagt moet zich openen en
meewerken met degene die bidt.

B. De verbeelding gebruiken
Het gebed moet positief zijn en men moet in ruime
mate de verbeeldingskracht aanspreken. De Heilige
Theresia van Avila benadrukt de noodzaak om de
Heer Jezus op een heel menselijke manier naast zich
te weten. Het verdient aanbeveling om Hem te zien
als de verrezen Christus, glimlachend, maar met
zijn wonden, ongeveer net zoals Hij aan de apostelen
verscheen op de dag van zijn verrijzenis. Voor dit
gebed om innerlijke genezing lijkt het niet zo geschikt
om Hem hangend aan het kruis voor te stellen.
C. Terugkeren naar het verleden
We moeten de Heer vragen om terug te keren naar

het moment waarop de verwondingen veroorzaakt
werden. Zo zullen ze door Zijn aanwezigheid een
voor een allemaal genezen. De geestelijke wonden
die iemand heeft zouden we kunnen vergelijken met
kleine openingen, waaraan de duivel (die voorgesteld
kan worden als een spin met vele vangarmen)
zich kan vastklampen, waardoor hij zich niet laat
afschudden. Vandaar dat het zo belangrijk is om
elke wond te laten genezen om zo de duivel te
verzwakken, totdat hij uiteindelijk helemaal geen
houvast meer heeft en hij door de aanwezigheid van
Jezus in de Heilige Communie zelfs voor Hem op de
vlucht gaat.

D. De wond lokaliseren
Het is heel belangrijk om de oorzaak van de
geestelijke wonden boven water te krijgen, opdat
de Heer de oorzaak kan genezen en daarmee de
uitwerkingen laten verdwijnen. Hierbij zijn de
volgende vragen erg belangrijk: Sinds wanneer bent
u ziek? Wat is er in die tijd allemaal gebeurd?

E. Regelmatig gebed
Een aantal ziektes zoals allergie, astma, eczeem,
ontsteking van het maagslijmvlies en van de
dikke darm, gewrichtsontsteking, maagzweer en
slapeloosheid kan een geestelijke oorzaak hebben.
Om die reden is het in al deze gevallen goed om te
bidden voor innerlijke genezing. In heel veel van deze
gevallen is er sprake van veel haat, en daarom moet
er gebeden worden om vergeving. Een keer kwam
er een kloosterzuster naar het gebed om genezing.
Ze had last van eczeem in haar oren, en vertelde
dat het ongeveer vier jaar daarvoor begonnen was.

International convention MES
Door Marriage Encounter Suriname (MES)
Jubileum
Marriage Encounter Suriname (MES) bestaat 30 jaar.
Dit jubileum wordt gevierd met een internationale
conventie in het weekend van 4 – 6 mei in Asewa
Otono. Het thema is de verborgen schat. Rondom
dit thema zullen verschillende presentaties gegeven
worden door ME-koppels en onze ME-priester.

De conventie start op vrijdagavond met de eerste
presentatie. Op zaterdag zijn er 3 presentaties en de
avond wordt afgesloten met een diner & dance. Op
de zondag is pater Ashton Pierre van Trinidad onze
gastspreker. De conventie zal worden afgesloten met
een eucharistieviering tijdens de reguliere viering
van 18:30 uur in de Heilige Familiekerk. Allen die ooit
een weekend hebben gedaan zijn uitgenodigd om de
conventie mee te maken. Vanuit Guyana komt een
aantal koppels die met de Surinaamse ME-familie dit
heugelijk feit gaan vieren.

Het zaad in goede grond
Marriage Encounter (ME) is naar Suriname gehaald
door wijlen Mgr. Aloysius Zichem die erover hoorde
tijdens een bezoek aan Trinidad in 1987. De Engelse
taal was een barrière om het weekend zo over
te nemen. Daarom reisden begin 1988 de dames
Florence Panday en Reina Issa af naar Nederland met
de opdracht van de bisschop om Marriage Encounter
te halen naar Suriname.
Het eerste ME-weekend werd van 13-15 mei 1988 in
Suriname gehouden. We zijn ME-Nederland heel erg
dankbaar dat zij de eerste weekenden heeft verzorgd.
Ze heeft tijd, energie, geld en heel veel liefde

geïnvesteerd om het zaad van Marriage Encounter in
ons land te zaaien.
En het zaad is op goede grond terechtgekomen. Vanaf
het 9e weekend was Suriname ready om op eigen
kracht door te gaan. Er waren lokale koppels en
priesters die alle presentaties hadden uitgeschreven.
De jonge plant is gevoed totdat het nu een volwassen
boom is geworden. In de beginjaren waren de paters
Harry van den Berg en Herman van Nimwegen de
weekendpriesters. In 1998 werd pater Esteban Kross
weekendpriester en hij is dat tot heden.

Diepgang in relatie en huwelijk
De gehuwdenweekenden hebben vele koppels
nieuwe groeikansen gegeven. Het weekend geeft je
de gelegenheid om in de drukte van het leven echt
tijd voor elkaar vrij te maken. Je komt uit de sleur
van de routine en de oppervlakkigheid. Je kiest voor
echte nabijheid met je partner.
De verschillende presentaties tijdens het weekend
geven stof tot nadenken en bieden de kans om meer
diepgang te krijgen in je relatie. Uit de verschillende
thema’s die behandeld worden is het thema luisteren
een van de heel herkenbare. Goed luisteren naar
je partner vereist dat je een besluit daartoe moet
nemen. En daar wil het weleens aan schorten. Het
gehuwdenweekend reikt je tools aan om beter om
te gaan met de dingen die gebeuren in je relatie.
Het huwelijk is een uitdaging voor je geduld, je
creativiteit, je eerlijkheid, je doorzetting, maar
bovenal je liefde.
Remi en Bianca Mohamatsaid – Nationaal koppel Marriage
Encounter Suriname
E-mail: marriageencountersuriname@gmail.com

Ze herinnerde zich dat zij toen het begon juist een
verschrikkelijk geschil gehad had met moederoverste, die haar ten onrechte een verlof geweigerd
had. In die tijd kwam het eczeem opzetten en de haat
nestelde zich in haar hart. Toen ze naar het gebed
om genezing kwam en zich rekenschap gaf van de
noodzaak om te vergeven, vergaf zij moeder-overste
met een nederig hart, en het eczeem verdween.

Uitwerking van de genezing
Deze bediening van de innerlijke genezing heeft niet
tot doel om de gebeurtenissen die ons pijn gedaan
hebben te vergeten. De genezing ervan bestaat hierin
dat ze voortaan geen invloed meer uitoefenen op ons
leven. Datgene wat ons vroeger deed lijden doet nu
geen pijn meer: onze wonden ademen voortaan geen
haat, verdriet of wraak meer uit. Bij het denken aan
wat er gebeurd is voel je voortaan een diepe vrede.
Dit is het kenmerk van de echte innerlijke genezing.
Wie genezen is, geneest anderen.
Want hij zaait vrede en geen verdeeldheid;
Hij blust brandhaarden;
Hij luistert en zwijgt;
Hij wordt beledigd en bidt;
Hij wordt belasterd en zegent;
Hij wordt vervolgd en valt niet aan.
Hij brengt in praktijk wat Jezus zegt in Lucas 6;2728: Heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten,
zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die
je smaden.

Bron: Dario Betancourt “Ik kom om te genezen”

Pater Toon 75 jaar

Lucien Chin A Foeng
De boslandpater pur sang pater Toon te Dorsthorst
werd op zondag 8 april jl. 75 jaar, al zou je dat
niet zeggen wanneer je hem zo ziet dansen en
pret maken. Hij zal me altijd bijblijven als een
man die niet oud wordt ondanks het klimmen der
jaren. Pater Toon is vooral onder de inheemsen en
marrons ondertussen alweer een halve eeuw erg
bekend.
Hij kwam hier als jonge priester van 25 en bleef er
de volgende vijftig jaar wonen en werken. Samen
met zuster Egno Monk bracht hij niet alleen de
blijde boodschap onder de boslandbewoners,
maar ook op scholen en internaten, o.a. met
medewerking van de PAS, de Pater Ahlbrinck
Stichting, die een week geleden haar gouden
jubileum mocht herdenken. In de tuin van de
bisschop werd er op zondagmiddag een gezellig
feestje gehouden met de ‘band van de bisschop’ en
een muziekgroep van Hanna’s Lust. Jammer genoeg
kon Mgr. Choennie noch vicaris-generaal pater
Kross van de partij zijn. Ook emeritus-bisschop
Mgr. De Bekker was afwezig.
We wensen de jarige pater nog vele lange jaren in
goede gezondheid! En Gods rijkste zegen!
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Noveen met Zalige Petrus Donders
Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders
Deze week: ACHTSTE 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: Verlos ons van het kwade

Een goed mens brengt uit de schat van zijn goedheid
goede dingen te voorschijn, maar een slecht mens
uit zijn schat van slechtheid slechte dingen.
lk zeg U: van ieder onnut woord dat de mensen
spreken, zullen zij rekenschap moeten afleggen op de
dag van het oordeel, want naar uw woorden zult gij
gerecht bevonden worden en naar uw woorden zult
gij geoordeeld worden' (Mt. 12, 35-37).
“Niet wat de mens ingaat, maar wat uit de mens
komt,dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste,
uit het hart van de mensen komen boze gedachten,
ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht,
kwaadaardigheid,bedrog, losbandigheid, afgunst,
godslastering, trots, lichtzinnigheid, Al die slechte
dingen komen uit het binnenste en bedoezelen de
mens" (Mc. 7, 20-23)
“Allen struikelen wij vele malen......
En als gij bidt, verkrijgt gij niets, omdat gij slecht
bidt, want wat gij vraagt wilt gij uitgeven voor uw
boze begeerten" (Jac.3,2 en 4,3).

(8)

Uit het Testament van Zalige Petrus Donders:
“lk betuig de gelovigen mijn droefheid over het
zondig leven van velen, in weerwil van mijn
herhaalde vermaningen, en dat zij toch eens
eindelijk begrijpen, hoe groot een kwaad de zonde
is". “Wat zijn de zondaars toch ongelukkig en
beklagenswaardig. Bidden wij de goede God, dat
Hij hen verlichte en bekere". Petrus Donders, brief
van 18-8 -1885.

Laat ons bidden:
God, elke dag stoten wij op het kwaad in deze
wereld, en ook in eigen leven ervaren wij hoe
kwetsbaar en vergankelijk wij zijn. Hoe groot is Uw
goedheid en geduld dat Gij ons telkens optilt uit de
zonde en nieuwe wegen met ons gaat. Geef ons de
genade van een oprechte bekering. Heer God, Gij
hebt ons geroepen tot vrijheid, maar dikwijls zijn
wij gebonden door het kwaad en zoeken slechts
wat ons behaagt. Wij vragen U:
Maak ons los van alle zelfzucht; bevrijd ons van het
kwaad; dat wij elkander dienen en overal van Uw
barmhartigheid getuigen.

Slotgebed
Heer Jezus Christus, Vredesvorst,
U kent beter dan wij de toestand in de wereld.
Op vele plaatsen is de vrede bedreigd of reeds
wreed verstoord. Onrecht wekt verzet; verzet wekt
weerstand; weerstand roept geweld op.
En waar geweld losbrandt wordt de aarde een
groot gat. Wij smeken U: doe de wapenen zwijgen:
beëindig het bloedvergieten. Doe het wederzijdse
wantrouwen tussen de volkeren en de rassen

veranderen in wederzijds vertrouwen. Zegen alle
eerlijke pogingen om alle geweld, in welke vorm
ook en waar ook ter wereld, te voorkomen of te
beëindigen. Verlicht door Uw Heilige Geest het
verstand van de wereldleiders. Maak hen van
goede wil om elkaar te begrijpen en oprecht naar
een vreedzame oplossing te zoeken opdat de vrede
behouden blijft waar die nog gesmaakt wordt en
hersteld wordt waar die verloren is gegaan. Dit
vragen wij U op voorspraak van Uw Heilige Moeder
– de Koningin van de Vrede –
en van de Zalige Petrus Donders. Amen.
(wordt vervolgd)

Paasviering zieken en senioren Parochie Noord

“Haat het kwade, weest het goede welgezind......
Laat U niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het geode." (Rom. 12,
9 en 21).
Overdenking
Het kwaad is het mysterie van deze wereld.
Wij mogen daaraan niet lichtvaardig voorbijgaan.
Alleen de echte gelovige ziet het kwaad in zijn
volle omvang, maar ook hoe ondanks alle kwaad
toch Gods liefde werkzaam is in deze wereld,
Velen leven in een mentaliteit van: het is allemaal
zo erg niet, of: zonde, kwaad, duivel, het zijn
allemaal uitvindingen van de kerken. Maar er is
wel degelijk een macht van het kwade werkzaam
in deze wereld. Slechts door de vereniging met
Christus die In Zijn vlees de strijd met de zonde en
de satan heeft aangebonden, kunnen wij het kwaad
overwinnen, Jezus drijft de duivels uit. Jezus geeft
ons de kracht om te delen in zijn overwinning
op de boze. Jezus wil dat wij in onze houding
tegenover het kwaad twee fouten vermijden:
oppervlakkigheid zowel als gebrek aan
vertrouwen. Hij wil dat wij diep doordrongen zijn
van de ontzaggelijke ernst van de geestelijke strijd
die in de harten van de mensen wordt
uitgevochten. Hij wil dat wij de tragiek van de
zonde in onszelf en in de anderen beseffen, dat
wij treuren om het kwaad, en lijden om de zonde,
zoals Hijzelf. God, is mens geworden om de straf
der zonde te ondergaan in zijn schuldeloos lichaam.
Christus roept ons tenslotte toe:
“ln de wereld hebt gij verdrukking te lijden, maar
schept moed: lk heb de wereld overwonnen" (Jo.
16,33).

Aangeboden door pater Jan Verboogen SDS
Na de Heilige Mis in de kerk ter ere van de
verrijzenis van Jezus op 2 april jl. was er in de
parochiezaal van de H. Driekoningenkerk de
paasviering voor de zieken en bejaarden. Ondanks
de harde regenbuien was de zaal toch flink gevuld.
Voor iedereen was er een zitplaats. We waren
nauwelijks binnen of we kregen al drinken en
snacks.
De organisatie verliep uitstekend. Elke tafel had
een nummer met daaraan een medewerkster
gekoppeld, die voor haar mensen zorgde, zodat
die niets tekort kwamen. De samenkomst werd
opgeluisterd met vrolijke muziek en zang.
De mensen kwamen in stemming en al snel
verschenen enkele op de dansvloer, die later
rijkelijk werd gevuld met vrolijke parochianen.
Zelfs pater Jan deed een paar stapjes mee.
Ondertussen waren de ziekenverzorgers in
de keuken druk bezig om de mensen met nog

meer lekkers te verwennen. Het was duidelijk
dat iedereen genoot. Zo werden de alledaagse
strubbelingen even vergeten. Bij vertrek kreeg
eenieder een tasje gevuld met een flesje vers
wijwater. Ook de chocoladepaaseitjes ontbraken
niet. Al met al een zeer geslaagde paasviering met
name door de inspanning van de ziekenverzorgers.
Zij kunnen trots zijn op hun prestaties voor de
zieke en bejaarde medeparochianen.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Derde zondag van Pasen

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de
apostelen 3, 13-15. 17-19
In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘De God
van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze
vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die
gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend,
ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid
te moeten stellen. Maar gij hebt de heilige en
gerechte verloochend, en als gunst de vrijlating
van een moordenaar gevraagd. De vorst des
levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft
Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan
zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat
gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals
uw overheden. Maar wat God tevoren had
aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn
Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen
gaan. Bekeert u dus, en hebt berouw, opdat uw
zonden worden uitgewist.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de
heilige apostel Johannes 2, 1-5a
Vrienden, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet
zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde
bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze
zonden goedmaakt en niet die van ons maar die
van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God
kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons houden
aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar
zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet; maar in een
mens die gehoorzaam is aan Gods woord (heeft
zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.)
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Lucas 24, 35-48
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er
onderweg gebeurd was, en hoe Jezus door hen
herkend werd aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf
plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’ In

hun verbijstering en schrik meenden ze een geest
te zien. Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge
ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf.
Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees
en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.’ En na zo
gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen
en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing
niet konden geloven, zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier
iets te eten?’ Zij reikten Hem een stuk geroosterde
vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen: ‘Dit zijn mijn woorden, die Ik
sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld
worden, wat over Mij staat in de wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.’ Toen maakte Hij
hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de
Schriften. Hij zei hun: ‘Zo spreken de Schriften
over het lijden en sterven van de Messias en over
zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren, van de
bekering en de vergiffenis der zonden in zijn naam.
Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles
getuigen.’

Gedachten bij de schriftlezingen
Pasen is verrijzenis vieren. Maar wat is
verrijzenis? Jezus’ leerlingen zijn er sinds de
ontdekking van het lege graf over in gesprek.
De vrouwen hebben hun ervaring daar met hen
gedeeld. Maar de leerlingen geloven hen niet.
Petrus gaat nog kijken, maar komt niet verder
dan de constatering dat het graf
inderdaad leeg is. Dan maken twee leerlingen
zich van de groep los en gaan op weg naar
Emmaüs. Ze krijgen onderweg gezelschap van
een onbekende tochtgenoot. Hij is nieuwsgierig
naar het hoe en waarom van hun tocht. Ze
vertellen hem wat er met Jezus gebeurd is en
hoe het verhaal lijkt te eindigen met een leeg
graf. Dan geeft hij hun uitleg. Hun harten worden er
warm van. Maar nog weten we niet met wie ze van
doen hebben. Pas als ze ’s avonds met hem aan tafel
zitten en hij het brood voor ze breekt, zien ze in een
flits: de dode is niet dood, Hij leeft! Ze gaan terug
naar Jeruzalem.
Daar vertellen de leerlingen dat Jezus inmiddels ook
aan Petrus verschenen is (Lucas 24,35). Nu hebben
alle betrokkenen dezelfde ervaring opgedaan. Toch
blijven er vragen. Was het geen geest, bijvoorbeeld?
Of was het een hallucinatie die hen troostte in
hun verdriet? Daarover zijn ze aan het begin van
de evangeliepassage van vandaag aan het praten.
In het Grieks staat hier het werkwoord laleo. Het
betekent naast ‘spreken’ ook ‘een geluid maken’ en
ligt zo aan tegen ons woord ‘lallen’.
Een ordelijk gesprek was het niet.
Jezus in hun midden
Midden in hun onsamenhangend, misschien wel
onkundig gesprek is Jezus er plotseling. Zij zijn
verbijsterd en verschrikt, staat er in 24,37. Ze
denken dat ze met een geestverschijning te maken
hebben. Jezus ontkracht dat in drie stappen. Hij
laat hun zijn handen en voeten zien en vraagt ze die
aan te raken. Een geest is onaanraakbaar. Die heeft
geen substantie. Dan eet Hij een stukje vis. Een
geest heeft ook geen honger. De verbijstering en
schrik van het begin worden vreugde en verbazing
in 24,41. In 24,39 lezen we de woorden die de
ommekeer teweeg brengen. Daar zegt Jezus: ‘Ego
eimi outos’, IK-BEN-HEMZELF, een verwijzing naar
de Godsnaam uit Exodus 3,14. Ten slotte opent Hij
hun geest voor de Schriften. De hun vertrouwde,

Israëlieten niet. Hier staat het Griekse woord
pais. Het kan vertaald worden als ‘kind’ of
‘zoon’. Maar het kan ook een vertaling zijn van
het Hebreeuwse woord ebed dat ‘dienstknecht’
betekent. In combinatie met ‘God’ herinnert de
dienstknecht aan de onschuldig lijdende figuur
uit Jesaja 53. Deze was
bekend voor Petrus’ gehoor.

oude woorden tonen nu een betekenis die ze er nog
nooit in gelezen hebben. Ze ontdekken dat wat met
Abraham, Isaak en Jakob begonnen was, nu in Jezus
voltooid is. De God van hun voorvaderen is dezelfde
als die van Jezus. In al die tijd is God ‘ego eimi’. God
was uitermate trouw aan zijn naam, toen Hij Jezus
uit de dood weg haalde.
Verbinden
Dat is ook wat Petrus preekt in de eerste lezing.
Eerder in Handelingen 3 genas hij een lamme
man. Deze man blijft nu achter hem aan lopen.
Vele mensen zien het en gaan mee. Ze kunnen niet
begrijpen dat de verlamde man na zoveel jaren
zomaar weer kan lopen. Petrus moet wel een
wonderdoener zijn. In de zuilengang van Salomo
spreekt Petrus hen aan: ‘Israëlieten’. Hij duidt wat
er voorvalt als een gebeuren tussen God en zijn
volk. Deze God blijkt toch nog onbekend (3,17),
zo constateert hij. Anders hadden de mensen van
zijn volk anders gehandeld. Nu hebben ze Jezus
overgeleverd en verloochend. Ze hebben Hem die
het leven schonk, geruild voor hem die het leven
nam. God heeft op zijn beurt niet gereageerd op
die daden. Dan zou straf voor de daders op zijn
plek geweest zijn. God is trouw gebleven aan zijn
Naam en heeft Jezus uit de dood en hier en nu de
man uit zijn verlamming gehaald. Petrus probeert
ook te verbinden. Hij herinnert zijn gehoor aan
hun eigen geloof. Het gaat niet om een nieuwe
God. Het gaat om de God van Abraham, Isaak en
Jakob, de God van hun vaderen. Ook voor Jezus’
diepste identiteit gebruikt Hij een verbindend
woord. Christenen noemen Hem ‘Zoon van God’,

Getuigen
Geloven in de verrijzenis vraagt een bekering
(Handelingen 3,19; Lucas 24,47). De eerste
bekering is ‘tot weten’ (Handelingen 3,17)
komen. In Lucas 24,45 opent Jezus de geest
van de leerlingen voor het begrip van de Schriften.
Zowel in ‘openen’ als in ‘geest’ en in ‘begrip’ zit
hetzelfde Griekse woord nous. Het lijkt er op alsof
de geest van Jezus’ leerlingen moet gaan resoneren
met de geest van de Schriften, zodat hun geest open
kan gaan voor de werkelijkheid van de verrijzenis.
Dat zien en begrijpen is een goddelijke gave. Jezus
schenkt het zijn leerlingen. Petrus kan het volledige
begrip zelf niet afdwingen bij zijn publiek. Hij kan
zijn luisteraars hoogstens overtuigen de Schriften
met ‘open geest’ te benaderen en hun begrip
ervan zo ver mogelijk oprekken. In de taal van
de verrijzenisverhalen zou je kunnen zeggen: op
de aanraking, op de ontmoeting, op het volledige
begrip is het dan wachten. Die zullen de mens en
zijn kijk op de wereld veranderen. Buitenstaanders
worden dan leerlingen en leerlingen getuigen. Ze
zullen de wereld in trekken en hun oproep richten
aan wie het maar horen wil: richt je op deze nieuwe
werkelijkheid. Ze zullen anderen helpen hun harten
en geesten zo open mogelijk te houden voor de
Schriften. De goddelijke werkelijkheid daarachter
zal op een dag worden getoond, herkend en
verinnerlijkt. Maar denk niet dat deze klus in één
moment geklaard is. Zelfs Jezus’ leerlingen moeten
wachten, totdat dat werk aan hen is voltooid.

Luister naar de Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u
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gebeden voor iedere dag
Maandag 16 april
Dagtekst
Joh 16,13: Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid
zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij
zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat
komen gaat, zal Hij jullie meedelen.

Overweging: Ga eerst naar God
God vergeeft onze zonden niet alleen; Hij
verwijdert ze! Wij moeten ze eenvoudigweg bij
Hem brengen. Hij wil niet alleen de fouten die we in
het verleden gemaakt hebben. Hij wil ook de fouten
die we op dit moment maken! Bega jij fouten?
Drink je te veel? Pleeg je fraude op je werk of
bedrieg je je man of vrouw? Ga je op een verkeerde
manier met geld om? Ga je op een verkeerde
manier met je leven om? Doe dan niet net alsof er
niets aan de hand is. Doe niet net alsof je nooit valt.
Probeer niet om het op eigen houtje op te lossen.
Ga eerst naar God. De eerste stap nadat je onderuit
gegaan bent, moet een stap zijn in de richting van
het kruis.
Gebed
Liefdevolle God, U laat niet varen het werk van uw
handen en blijft mij nabij wat mij ook overkomt. Ik
bid U: open mijn hart voor uw woord en maak mij
standvastig en moedig, zodat ook ik kan getuigen
van Jezus, uw Zoon, de eerste uit de doden, die leeft
bij in eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 17 april

Dagtekst
Mt 9,36: Toen hij de mensenmenigte zag, voelde
hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Overweging: Zijn gebroken hart
Ik kan het niet begrijpen. Waarom stierf Jezus
aan het kruis? Ik heb de officiele antwoorden wel
gehoord. ‘Om aan de oude wet te voldoen.’ ‘Om
de profetie te vervullen.’ En deze antwoorden
kloppen. Maar er is nog iets meer aan de hand.
Iets vol bewogenheid. Iets met hunkering. Iets
persoonlijks.
Wat dan? Zou het kunnen zijn dat zijn hart werd
gebroken voor alle mensen die hun wanhopige blik
op de donkere hemel richten en hetzelfde ‘Waarom’
uitschreeuwen? Zou het kunnen dat zijn hart werd
gebroken voor de mensen die pijn hebben? Ik stel
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me Hem voor terwijl Hij zich toebuigt naar mensen
met pijn. Ik stel me Hem voor terwijl Hij luistert. Ik
stel me voor, dat Hij een waas voor zijn ogen heeft
en met een doorboorde hand een traan wegveegt.
Hij die eens ook alleen was, begrijpt het.
Gebed
Barmhartige en bevrijdende God, op onverwachte
wijze grijpt Gij in in het leven van mensen. Uw
reddende kracht ontsluit de boeien waarin zij
gevangen zitten. Wees ook bij mij en spreek uw
bevrijdend Woord tot ons omwille van Jezus, uw
Zoon, die met U is, vandaag en alle dagen, tot in
eeuwigheid. Amen.
Woensdag 18 april

Dagtekst
Jak 1,5: Schiet iemand van u tekort in wijsheid,
dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem
gegeven worden, want God geeft aan allen zonder
voorbehoud en zonder verwijt.

Overweging: Alleen kunnen zijn
Ieder mens staat alleen in de wereld. Er is niemand
die op precies dezelfde manier voelt, denkt of
doet als een ander. Ieder van ons is uniek, en de
keerzijde daarvan is dat ieder mens alleen is. De
vraag is vervolgens hoe je daarmee omgaat: of je je
alleenzijn laat uitgroeien tot eenzaamheid, of dat
je bij jezelf thuis kunt zijn. Eenzaamheid doet pijn,
bij jezelf thuis geeft vrede. Eenzaamheid maakt dat
je je wanhopig aan anderen vastklampt. Wie bij
zichzelf thuis is, kan anderen als uniek erkennen
en een band met hen onderhouden.
Het is een levenslang leerproces om steeds meer
bij jezelf thuis te raken en niet eenzaam te worden.
Het vergt een bewuste keuze met wie je wilt
omgaan, wat je wilt leren, hoe je moet bidden, en
wanneer je om raad wilt vragen. Als je de goede
keuzes maakt, zul je gemakkelijker alleen kunnen
zijn en kunnen groeien in liefde.

Gebed
God, U die leven geeft, adem en alles, U hebt
mensen aan elkaar gegeven en om voor de andere
te bestaan. In Jezus hebt U laten zien hoe U met mij
verbonden bent. Ik bid U: blijf niet ver van mij, richt
mij op uw waarheid. Dat ik in de geest van Jezus
ervaren mag dat ik door U besta, beweeg en leef,
vandaag en alle dagen die mij gegeven zijn. Amen.
Donderdag 19 april

Dagtekst
Mt 28,18-20: Jezus kwam op hen toe en zei: `Mij is
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga,
en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en
leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden
heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan
de voleinding van de wereld.'

Overweging: Uitverkoren
Jezus is door God uitverkoren. In alle eeuwigheid
heeft God Jezus, zijn geliefde Zoon, uitverkoren
om de verlosser van de wereld te worden. Jezus’
uitverkiezing betekent dat God een bijzondere
band met hem heeft, hem op een unieke wijze
kent en liefheeft. In onze samenleving houdt
uitverkiezing altijd in dat anderen niet uitverkoren
zijn. Bij God is dat niet zo. Zijn keuze voor Jezus
moet duidelijk maken dat Hij voor alle mensen
kiest. In het koninkrijk van God is er geen
competitie of rivaliteit. Gods Zoon deelt zijn
uitverkiezing met ons. In Gods koninkrijk is
ieder mens waardevol en uniek, en kan iedereen

de uitverkiezing van anderen met eigen ogen
waarnemen en er blijk om zijn.

Gebed
Goede God, Gij laat mij delen in de vreugde van
Pasen, van Jezus, de verrezen Heer. Vandaag, op dit
feest van Hemelvaart, vieren we dat Hij naar U is
teruggegaan. Maar Gij laat mij niet alleen, Gij zendt
mij uw Geest om mij te helpen. Ik bid U: spreek tot
mij in dit uur en geef mij moed om verder te gaan
als goede leerling van van uw Jezus, uw Zoon. Dat
vraag ik U omwille van diezelfde Jezus, de Levende,
die met U is, op deze dag en alle dagen, tot in
eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 20 april

Dagtekst
Matteus 4,19: Hij zei tegen hen: ‘Kom volg mij.’

Overweging: Gods favoriete woord
God is een uitnodigende God. Hij nodigde Maria uit
om zijn Zoon te baren, de discipelen om mensen
te vissen, de overspelige vrouw om opnieuw te
beginnen en Thomas om zijn wonden aan te raken.
God is de Koning die het paleis voorbereidt, de tafel
dekt en een ieder uitnodigt om binnen te komen.
Het lijkt er eigenlijk op dat zijn favoriete woord
“kom” is. ‘Kom, laten we over deze dingen praten.
Hoewel je zonden als scharlaken zijn, kunnen ze zo
wit worden als sneeuw.’
‘Allen die dorst hebben, kom en drink.’
‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik
zal u rust geven.’
God is een God die uitnodigt. God is een God die
roept.
Gebed
God, U die mijn licht en mijn vreugde bent, als
ik U zoek, bent U mij al nabij. Beziel mij met de
Geest van uw belofte. Maak mij een van hart en
ziel om uw Woord te verstaan en laat ons, als Hij
wederkomt, de Heer, de blijdschap ervaren van uw
koninkrijk. Dat bid ik U, vandaag en altijd, tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Zaterdag 21 april

Dagtekst
Joh 17,9-10: Voor hen bid Ik. Niet voor de wereld,
maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik,
omdat ze de uwen zijn - al het mijne is trouwens
het uwe en al het uwe is het mijne - en omdat in
hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden.

Overweging: De zachte stem van de liefde
Allerlei stemmen vragen onze aandacht. De ene
zegt: ‘Laat zien dat je een goed mens bent.’ De
andere zegt: ‘Eigenlijk moest je je schamen.’
Een derde zegt: ‘In wezen geeft niemand om je.’
Weer een andere stem zegt: ‘Je moet succesvol,
sterk en beroemd worden.’ Maar tussen al die
luidruchtige stemmen is er ook eentje te horen
die zachtjes zegt: ‘Je bent me lief, ik houd van je.’
Die stem is voor ons de belangrijkste. Het kost
echter inspanning om die stem te horen. Daarvoor
is afzondering nodig, stilte, bereidheid om te
luisteren. Dat is bidden, luisteren naar de stem die
tegen ons zegt: ‘Je bent me lief.’

Gebed
God, mijn Redder, U die machtig bent en heilig. U
komt op voor ieder die U liefheeft. Ik bid U: zie mij,
zoals U eens Maria zag, en zegen ook mij. Wees mij
barmhartig, maak met mij een nieuw begin, zoals
toen, in die dagen, en vandaag en in eeuwigheid.
Amen.
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geloofsverdieping
Laat je geest verruimen!
Tijdens de algemene audiëntie van 4 april legde paus Franciscus uit dat het einde van de Mis niet betekent dat onze taak als christen erop zit.
voorbestemd om door te rijpen in het leven van
alledag. De Eucharistie vernieuwt de genade
die de Geest ons heeft gegeven bij het doopsel
en het vormsel, opdat ons christelijk getuigenis
geloofwaardig kan zijn.

Wat doet de Eucharistie verder nog, behalve
de goddelijke barmhartigheid in onze harten
ontsteken? Die scheidt ons van de zonde. Hoe
meer wij deel hebben aan het leven van en de
vriendschap met Christus, hoe moeilijker het ons
valt met Hem te breken door de doodzonde.
Tot slot zorgt de deelname aan de Eucharistie
ervoor dat we onszelf inzetten voor de ander,
vooral voor de armen. Het leert ons om van het
vlees van Christus door te gaan naar het vlees
van onze broeders, waar Hij wacht om door ons
herkend, bediend, geëerd en bemind te worden.

Beste broeders en zusters, goedemorgen en zalig
Pasen!
Vandaag zien we veel bloemen om ons heen; deze
drukken vreugde en blijdschap uit. Pasen wordt
ook wel ‘opgebloeid Pasen’ genoemd; de verrezen
Christus is de nieuwe bloem. Onze rechtvaardiging
en de heiligheid van de Kerk bloeien op. De hele
week vieren wij deze opbloei, Pasen.

Mis bezegeld
Vandaag sluiten we de reeks over de Mis af, die niet
alleen de gedachtenis is, maar ook de herbeleving
van Jezus’ Passie en Verrijzenis. De laatste keer
waren we gebleven bij de Communie en het
slotgebed na de Communie. Na het slotgebed geeft
de priester de zegen en de wegzending. En zoals
begonnen werd met het kruisteken, in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is het
ook in de naam van de Drie-eenheid dat de Mis, als
liturgische handeling, wordt bezegeld.
Het christelijk getuigenis
Als de Mis eindigt, begint de opdracht van het
christelijk getuigenis. Christenen gaan naar de Mis
om deel te hebben aan de Passie en de Verrijzenis
van de Heer. Zo kunnen ze meer als christen leven:
de opdracht van het christelijk getuigenis opent
zich.
We gaan de Kerk uit om 'heen te gaan in vrede'
en Gods zegen mee te nemen in onze dagelijkse
bezigheden. Wij verheerlijken de Heer met ons
leven. Maar als wij al roddelend de kerk uitlopen,
zeggende: ‘Kijk hem, kijk haar…’, en onze mening
al klaar hebben, dan is de Mis niet in ons hart
binnengekomen. Waarom niet? Omdat we niet in
staat zijn het christelijk getuigenis te leven. Elke
keer als we naar de Mis gaan, moeten we er beter
uitkomen: met meer leven, meer kracht en met
meer zin om een christelijk getuigenis af te geven.

Eucharistische mensen
Door middel van de Eucharistie komt de Heer in
ons hart en in ons vlees. Hierdoor kunnen we ons
leven lang trouw blijven aan de gave van het geloof,
die we op Pasen ontvangen hebben.

Na de viering gaan we dus het leven in, ons
ervan bewust dat de Mis tot vervulling komt
in de concrete keuzes die we maken. We laten
ons persoonlijk betrekken in de mysteries van
Christus. We vieren de Eucharistie om te leren hoe
we eucharistische mannen en vrouwen kunnen
worden. Wat betekent dat? Het betekent Jezus laten
doorwerken in onze werken: dat Zijn gedachten
onze gedachten zijn, Zijn gevoelens de onze, Zijn
keuzes onze keuzes. En dat is heiligheid: doen wat
Jezus heeft gedaan is christelijke heiligheid.
De apostel Paulus drukt dat heel precies uit als
hij spreekt over zijn eigen gelijkenis met Jezus. Hij
zegt het zo: “Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf
leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor
zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf
heeft overgeleverd voor mij” (Gal. 2,19-20).
Meer ruimte voor de Geest
De ervaring van Paulus verlicht ook ons. In de mate
waarin wij ons egoïsme neerleggen -en alles wat in
tegenspraak is met het Evangelie en de liefde van
Jezus- ontstaat in ons een grotere ruimte voor de
kracht van zijn Geest.
Christenen zijn mannen en vrouwen die hun geest
laten verruimen met de kracht van de Heilige
Geest, na het Lichaam en Bloed van Christus
ontvangen te hebben. Laat jullie geest verruimen
tot brede, grote geesten, met een grote horizon….

De Mis als graankorrel
De werkelijke aanwezigheid van Christus in het
geconsacreerde Brood eindigt niet na de Mis. De
Eucharistie wordt bewaard in het tabernakel,
voor de Communie aan de zieken en voor de
stille aanbidding van de Heer in het Allerheiligst
Sacrament. De eucharistische aanbidding buiten de
Mis, zowel privé als gemeenschappelijk, helpt ons
dan ook om in Christus te blijven.

De Mis is als de graankorrel die vervolgens groeit
in het gewone leven. Die groeit en komt tot bloei
in de goede werken, in de houding die ons doet
lijken op Jezus. De vruchten van de Mis zijn daarom

Ontdekkingsreis
Laten we de Heer danken voor de ontdekkingsreis
-door de heilige Mis- die Hij ons heeft geschonken..
En laten we met hernieuwd geloof Jezus ontmoeten
Die voor ons gestorven en verrezen is, onze
tijdgenoot. En moge ons leven altijd zo ‘opgebloeid’
zijn, zoals Pasen, met de bloemen van de hoop, het
geloof en de goede werken. Dat wij daar altijd de
kracht voor mogen vinden in de Eucharistie, in de
eenheid met Jezus.
Zalig Pasen aan iedereen!
(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK
Te koop: gebruikte boeken tegen weggeefprijzen!
Van elke titel is er maar één (1) exemplaar! Bel: 476888

Gewijzigde openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag: 10.0018.00u.
Donderdag:
12.00-20.00u.
GERARD BROEKHUIJSEN
Zo spreekt de Heer
Een pastoraal-liturgische
handreiking bij het romeins
lectionarium. Deze handreiking wil
de liefde voor de heilige Schrift
bij het vieren van de liturgie
bevorderen.
Nationale Raad voor Liturgie, 1984; 48 blz. Prijs: Srd 5,=
ADOLF ADAM
Het liturgisch jaar vieren en
beleven
Geschiedenis en betekenis van
het liturgisch jaar. In de loop van
een jaar gedenkt de gelovige
gemeenschap in haar liturgie alles
wat God in Christus voor de mensen
heeft gedaan en nog doet.
Brepols, 1987; 289 blz. Prijs: Srd 7,50
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geloofsverdieping
Inspiratie van de dag

Meer liefde en goede
wil

Het is niet makkelijk de andere wang toe te
keren wanneer iemand je slaat in woorden of
in daden. De eerste reactie is om terug te slaan,
maar hier moeten de reacties met de grootste
zorgvuldigheid in de gaten gehouden worden
en zelfcontrole en totale onbaatzuchtigheid in
praktijk worden gebracht. Die zielen die geen
zelfdiscipline geleerd hebben zullen teruggeven
wat ze ontvangen en zich hiertoe gerechtigd
voelen. Dan zullen zij zich erover verwonderen
waarom er zoveel chaos en verwarring in de
wereld is. Zij zijn zo blind dat ze niet kunnen
inzien dat ze, voordat ze geleerd hebben hun
gehele visie te veranderen en hun naasten gaan
liefhebben als zichzelf, niet kunnen hopen iets
te veranderen aan wat er in de wereld gebeurt.
Hoe meer liefde en goede wil er is, hoe eerder er
verandering zal komen. Maar het begint allemaal
in jou. Dus hoe eerder je je hiervan bewust wordt,
hoe eerder er overal om je heen, en ook op de
wereld, veranderingen plaats zullen vinden.
Waarom nu niet meteen begonnen met er iets aan
te doen?

Die Hij geroepen heeft

Sacristie
Vertrek bij het koor van een katholieke kerk,
waarin liturgische gewaden en het liturgisch
vaatwerk, zoals kelk, ciborie en monstrans,
worden bewaard. In dit vertrek bekleedt de
priester zich met de liturgische gewaden voor de
bediening van de eucharistie; van hieruit begeeft
hij zich naar de ambo of het altaar.
De feestdagen zijn voorbij: we gaan weer verder
met het leven van alledag. Vandaag staan we stil
bij iets wat we de afgelopen dagen in de bijbel
gedeelten een paar keer zijn tegengekomen: een
deel van de gaven voor de HEER is bestemd voor
de priesters. Het wordt zelfs het ‘allerheiligste’
genoemd. Wat een bijzonder gegeven: God zorgt
voor degenen die Hij in zijn dienst geroepen
heeft. De priesters hadden immers geen tijd
om een akker te bewerken of een veestapel te
onderhouden en zo te zorgen voor brood op de
plank. Ook wij zijn geroepen tot dienst aan Hem
en hebben dagelijks brood nodig. Jezus sprak
hierover: ‘God weet dat u dit nodig hebt. Zoek
eerst Zijn koninkrijk en al het andere ontvangt
u bovendien.’(zie Mat. 6:33) Dagelijks mogen
we de dienst aan God prioriteit geven en erop
vertrouwen dat God zorgt voor degenen die Hij
geroepen heeft Hem te volgen!
Uit: Filippus Dagboek

Een ruim hart

Uit: Open innerlijke deuren

Hij toont Zijn trouw
Het zwijgen van de vrouwen is geen incident.
Zulke zwijgen blijkt steevast de reactie op het
bericht van Jezus’ opstanding. Zo gaat het ook
met Maria Magdala. En ook met anderen: want
als Maria het bericht van Jezus’ overwinning
op de dood doorgeeft aan anderen, wordt ze
niet geloofd! De verkondiging van Gods grote
daden dreigt te verzanden. Opnieuw moet Jezus
ingrijpen in de opdracht het goede nieuws van
zijn overwinning wereldwijd bekend te maken.
Als ze zich aan die taak zetten, leren ze hun
Meester nog beter kennen dan voorheen: Hij toont
Zijn trouw aan hen in de kracht die ze van Hem
ontvangen om werkelijk gehoorzaam te kunnen
zijn! De ervaring van Jezus’ nabijheid en kracht is
ook voor ons de beste stimulans om Hem in ons
leven metterdaad te gehoorzamen!
Uit: Dag in Dag uit

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED

Een oorzaak voor het mislukken van veel relaties
zijn de strenge eisen die wij aan de ander stellen.
Wij verwachten, dat hij het goed kan vinden
met zichzelf, dat hij vrij is van gebreken, ons
begrijpt, onze wensen direct aanvoelt, voor ons
zorgt en ons een thuis en geborgenheid schenkt.
Wat wij in onszelf missen, verwachten wij van
de ander. Maar daarmee vragen we teveel van
hem en tegelijk ook van onze relatie. Alleen als
we de zwakheden van de ander met een milde
blik bezien, zullen we met hem kunnen leven. En
alleen als we een ruim hart hebben, waarin de
ander met zijn eigen karakter kan wonen, zal een
samenzijn mogelijk zijn.
Uit: Vergeet het beste niet

Sanctus
Vast gezang of gebed in de eucharistie aan het
eind van de prefatie. De tekst, ontleend aan Js
6:3 luidt: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der
hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw
heerlijkheid. Hosanna in den hoge! Gezegend Hij
die komt in de naam des heren. Hosanna in den
hoge!
Sanhedrin
De Hoge Raad bij de Israëlieten in Jeruzalem.
Het was de hoogste rechtbank van de joden
in de hellenistisch-Romeinse tijd en telde 71
leden, onder wie priesters, oudsten en schrift
geleerden. De Raad stond onder voorzitterschap
van de hogepriester en had het toezicht op
godsdienstzaken, ook die van joden buiten Israël.
Scapulier
Eigenlijk
schouderkleed, door
leden van sommige
orden op borst en
rug over het habijt
gedragen. Later
werd dit scapulier in
verkleinde vorm door leken onder de gewone
kleren over de borst en rug gedragen. Het zijn in
dit geval twee vierkante lapjes verbonden door
schouderlinten in de kleur van de orde bij wie
men zich wenste aan te sluiten. Onder paus Pius
X (1903 – 1914) werd
toestemming gegeven
de lapjes te vervangen
door een medaille,
waarop attributen van
de betrokken orde
staan afgebeeld.
Schietgebeden
Korte gebeden voor allerlei situaties en
gelegenheden in het leven van elke dag. Een veel
voorkomend schietgebed is: ‘Moeder Maria, help
mij’.

Schisma
Kerkelijke scheuring, afscheiding. In de
christelijke kerk vond in 1054 de scheiding plaats
die ook wel Oosters Schisma wordt genoemd.
Toen ontstond de splitsing in de Roomse of
Latijnse en de Byzantijnse of Grieks-katholieke
kerk. De Latijnse kent het Westerse Schisma
(1378-1417). De westerse kerk was toen verdeeld
in twee partijen. De ene erkende de paus van
Rome, de andere die van Avignon.
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wereldkerk
Christelijke bevolking in het Heilig Land blijft
stabiel
de Gazastrook tot een dramatisch dieptepunt
gedaald. Volgens de nieuwe directeur van Caritas
Jerusalem, zuster Bridget Tighe, wonen er in deze
regio vandaag minder dan duizend christenen.
De ellende van de bevolking in Gaza heeft een
onvoorstelbare omvang bereikt. 1,3 miljoen van de
meer dan 1,9 miljoen inwoners van Gaza, of bijna
70 procent van de bevolking, is van humanitaire
hulp afhankelijk. Ook ecologisch is de toestand
rampzalig. Volgens internationale studies is Gaza
uiterlijk in 2020 onbewoonbaar, zegt de Ierse
zuster, die jarenlang in de Gaza heeft gewerkt.

Productie en bewerking olijfhout

Meer pelgrims en migranten
Volgens het Duitstalige Initiatief voor het
Christelijke Oosten (ICO) zijn er dit jaar opvallend
meer pelgrims in Jeruzalem en het Heilige Land
om er Pasen te vieren. “Tegelijk stellen wij ook
vast dat het aantal christenen in het Heilig Land
niet meer verder dealt”, zegt secretaris Roman
Kugler, die net van een bezoek aan het Heilige Land
is teruggekeerd. Dat is onder meer te danken aan
christelijke migranten uit de Filipijnen, India en Sri
Lanka, die in Israël komen werken.

Gazastrook

Anderzijds is de christelijke aanwezigheid in

Volgens Roman Kugler zijn christelijke gezinnen
rond Bethlehem sinds de 19e eeuw betrokken
bij de productie en bewerking van olijfhout
voor kribben, beeldjes van de kerststal, kruisen,
versieringen voor de kerstboom of rozenkransen.
In de buurt van de Geboortekerk in Bethlehem
worden ook workshops gegeven om te tonen hoe
dit handwerk wordt gemaakt. Maar omwille van
de politieke situatie konden vele ambachtslieden
nauwelijks hun producten verkopen. ICO neemt
al jaren een vaste voorraad goederen af van de
fabrieken en garandeert de ambachtslieden zo een
veilig inkomen.

Bron: kerknet.be

Paus roept op tot
Koreaanse eenheid

Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de
opstand op het eiland Jeju (1948-1954) roept paus
Franciscus op tot de eenheid van Noord- en ZuidKorea en hij spreekt de hoop uit dat de herdenking
bijdraagt tot de genezing en verzoening van het
Koreaanse volk. In de verklaring wordt het land
door de paus toegewijd aan Maria, de Moeder van
Vrede.
Jeju is een eiland op 85 kilometer ten zuiden van
het Koreaanse schiereiland. Op 3 april 1948 werd
het protest op het eiland Jeju, tegen de opdeling
van het land na de nederlaag van Japan in 1945,
bloedig onderdrukt.
Vandaag is het eiland een geliefde bestemming
voor pasgetrouwde stellen.

Bron: kerknet.be

Wetenschappers reconstrueren de man in de Lijkwade
van een man met een hoofd, gedraaide buste en
opgetrokken knieën.

Nauwkeurig beeld
Wetenschappers en artsen van de Universiteit en
het Universitaire Ziekenhuis van Padua zijn onder
leiding van professor Giulio Fanti erin geslaagd een
nauwkeurig beeld te reconstrueren van de man
die in de linnen doek was gewikkeld, die bekend
geworden is als de Lijkwade van Turijn. Aan de
reconstructie van het driedimensionele model ging
twee jaar voorbereiding vooraf. Met de hulp van
afdeling Industrial Engineering van de universiteit
werd een gipsen beeld van 1,80 meter gegoten

Streven naar christelijke eenheid valt niet te
stoppen
Volgens de oecumenische patriarch Bartholomeos
I kan het streven naar de christelijke eenheid
niet meer worden gestopt. Sinds de invoering van
de gregoriaanse kalender in de zestiende eeuw
vieren de Kerken uit Oost en West Pasen op een
andere datum. “Toch ben ik ervan overtuigd dat
de Kerken, als ze er klaar voor zijn, ooit gehoor
zullen geven aan de oproep van de Heilige Paulus
om een te zijn”, vertelde hij op een ontmoeting
met aartsbisschop Angelo De Donatis, de vicarisgeneraal van het bisdom Rome, en een delegatie
van katholieke geestelijken van het bisdom die in
Turkije op bedevaart zijn.
Ons overleg en ons gemeenschappelijk
doorzettingsvermogen bij het zoeken naar
manieren om de onopgeloste problemen tussen
onze Kerken op te lossen, zijn doordrongen van
een groot wederzijds respect, vertrouwen en
christelijke liefde. En dat geldt zeker voor de

internationale katholiek-orthodoxe theologische
dialoog, die al veel vruchten heeft opgeleverd. En
al gaat het soms langzaam, soms zelfs aarzelend,
de weg naar de eenheid van onze Kerken is niet te
stoppen.

Bron: kerknet.be

Volgens professor Fanti werden er al eerder
beelden gemaakt op basis van de lijkwade. Denk
maar aan het beeld van beeldhouwer Luigi Mattei
ter gelegenheid van het Jubeljaar in 2000. Maar dit
keer is gebruik gemaakt van de meest innovatieve
technieken. Bovendien is het gemaakt op basis van
metingen, die voor 90 procent detecteerbaar zijn
op het doek.

Bewogen geschiedenis

Over de herkomst van het doek bestaat nog
altijd geen 100 procent duidelijkheid. Volgens
sommigen is dit echt het doek waarin Jezus na de
kruisafname werd gewikkeld. Sinds de jaren 1970
vermoeden wetenschappers op basis van koolstof
14-methode dat het om een vervalsing gaat uit de
middeleeuwen. Maar anderen trekken die datering
dan weer in twijfel, omdat het doek ooit werd
gered uit een brand en daarbij werd beschadigd.
Feit is dat het doek niet meer uit de belangstelling
is weggeweest sinds de foto van de fotograaf en
advocaat Secondo Pia, die in 1898 ontdekte dat de
afbeelding op het doek een beeld in negatief is van
een man. Het enige waarover wetenschappers het
wel honderd procent eens zijn, is dat het linnen
niet met de hand werd geschilderd en dat het de
afdruk is van een menselijk lichaam.
Volgens professor Fanti ondersteunt dit
experiment de thesis dat er daadwerkelijk een
man of lijk in het doek was gewikkeld. Maar het
mysterie over de periode waaruit het doek stamt
blijft.

Bron: kerknet.be/La Stampa
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wereldkerk
Aartsbisdom Los Angeles komt inheemse
bevolking tegemoet
‘First people of the land’
Aartsbisschop José Gómez Velasco van Los Angeles
heeft 17 nieuwe protocollen ondertekend waarmee
de Native Americans of California worden erkend
als de First People of the Land. Tegelijk worden
enkele richtlijnen uitgevaardigd met betrekking
tot de pastoraal bij de oorspronkelijke indiaanse
bevolking. Tijdens de ondertekening in het
Cultureel Centrum in Kuruvungna Springs zei de
aartsbisschop te hopen dat dit initiatief bijdraagt
tot wederzijds respect, erkenning en dialoog. “We
eren de rijke bijdrage van de eerste volkeren van
het land hier in Los Angeles en in heel Amerika”,
aldus de bisschop. Met 150.000 afstammelingen
van indianen van 150 verschillende stammen telt
het aartsbisdom Los Angeles de grootste groep
oorspronkelijke bewoners in de VS.

Geen juridisch document, wel belofte

De nieuwe protocollen erkennen de geschiedenis
van de indiaanse gemeenschappen en hun
bijdrage in de opbouw van de missies in het
hele aartsbisdom. Ze bieden ook richtlijnen om

inheemse Amerikaanse gemeenschappen te
verwelkomen, aanbevelingen voor de integratie
van hun inheems perspectief en aanzetten tot
respect voor hun tradities. Mgr. Gómez Velasco
verduidelijkte dat de protocollen geen juridisch
document zijn. Zij zijn wel een belofte voor
samenwerking, opdat de toekomst hoopvoller zou
zijn dan het verleden.

Intergratie in liturgie

Het aartsbisdom beveelt onder meer aan
om sommige tradities en gebruiken van de
oorpsronkelijke bewoners te integreren in de
liturgie. Het is verboden om kerkelijke gebouwen
op te trekken op indiaanse begraafplaatsen en
andere voor hen heilige gronden. In sommige
gevallen kan het ook aanbevolen zijn om een
traditionele zegening van een plaats door een lid
van de lokale Indiaanse stam te laten geschieden
en om de plaatselijke stamleiders te raadplegen.

Bron: Catholic News Agency/bewerkt lsk

Koers Kerk baart kardinalen en bisschoppen
zorgen
Kardinalen en behoudende katholieken maken zich
grote zorgen over de koers van de Kerk. Dat bleek
zaterdag tijdens een bijeenkomst in Rome onder de
titel 'Katholieke Kerk, waar ga je heen?'
De bijeenkomst was een wens van de vorig jaar
overleden kardinaal Carlo Caffarra, één van
de vier bekende 'dubia-kardinalen'. Onder de
deelnemers waren de twee andere overgebleven
ondertekenaars, Raymond Burke en Walter
Brandmüller.

Slotverklaring

Aan het slot van de bijeenkomst werd een
verklaring gepresenteerd die het debat over de
communie voor hertrouwd gescheidenen een
bedreiging noemt voor het geloof en de eenheid
van de Kerk. Iedereen die een nieuw burgerlijk
huwelijk aangaat naast een al bestaande kerkelijke
huwelijksband is "in objectieve tegenspraak met
de wet van God" en kan niet deelnemen aan de
communie, aldus de verklaring.

Kazachstan noemde onwetendheid of minachting
voor de waarheid als oorzaak van talrijke
misstanden. Door de geschiedenis heen heeft
de duivel het pauselijk leergezag zelfs tijdelijk
verduisterd en verwarring gecreëerd in de Kerk.
Elke paus moet zich ervan bewust zijn dat hij niet
de 'eigenaar van het instituut van de waarheid' is,
maar alleen zijn dienaar, aldus Schneider.

Niet gehonoreerd

Kardinalen Brandmüller en Burke ondertekenden
in november 2016 samen met de inmiddels
overleden kardinalen Joachim Meisner en Carlo
Caffarra de zogenaamde 'Dubia-brief'. Daarin
vroegen ze paus Franciscus om enkele punten
in zijn schrijven Amoris laetitia over huwelijk
en gezin te verduidelijken. Dit verzoek, dat is
ondersteund door rond een miljoen katholieken, is
tot vandaag niet gehonoreerd, aldus de verklaring.

Bron Kath.net/bewerkt lsk

Publieke opinie

In zijn bijdrage waarschuwde kardinaal
Brandmüller tegen het gelijkstellen van de
publieke opinie met het "geloofsaanvoelen van
de gelovigen". Om echt als een katholieke stem
te worden gehoord vraagt heiligheid. In de
geschiedenis van het christendom vormden de
echte gelovigen vaak een minderheid, aldus de oudvoorzitter van de Pauselijke Commissie voor de
Historische Wetenschap.

Niet ondermijnen

Kardinaal Burke benadrukte dat het Leergezag
van de paus stoelt op zijn gehoorzaamheid aan
Christus. De paus kan de kerkelijke wet alleen in
zoverre interpreteren dat die optimaal tot zijn
recht komt, maar mag die niet ondermijnen.

Misstanden

Hulpbisschop Athanasius Schneider van

Bisschoppen tegen
leger bij de grens VSMexico

GEBED
Jezus Christus, ik wil
vandaag graag liefdevol
overkomen.
Laat me uw gedachten
denken. Laat mijn mond uw
woorden spreken. Doordrenk
mijn hart van uw liefde, zodat
het overstroomt.
Gebruik mij
vandaag
om iemand aan te
raken.
Amen.

Zowel Amerikaanse als Mexicaanse bisschoppen
zijn tegen het plan van president Trump om
militairen de grens met Mexico te laten bewaken,
meldt CNA.
“De nieuwe maatregelen aan de grens zijn opnieuw
een zinloze actie en een schande voor de regering”,
tweette aartsbisschop Gustavo Garcia-Siller van
het Amerikaanse bisdom San Antonio. “Deze
maatregelen weerspiegelen onderdrukking, angst,
de perceptie dat iedereen een vijand is, en een zeer
duidelijke boodschap: we geven niets om iemand
anders. Dit is niet de Amerikaanse geest”.

Situatie kritiek

De Amerikaanse president Donald Trump
maakte woensdag bekend dat hij de Nationale
Garde in wil zetten. “De situatie aan de grens is
nu kritiek geworden. De wetteloosheid die aan
onze zuidgrens voortduurt, is fundamenteel
onverenigbaar met de veiligheid en soevereiniteit
van het Amerikaanse volk. Mijn regering heeft
geen andere keuze”, aldus Trump.

Historisch laag

Zowel president Obama als Bush stuurden de
Nationale Garde naar de grens, maar critici vragen
zich af waar deze actie voor nodig is nu het aantal
illegale immigranten sinds 1971 niet meer zo laag
is geweest.
Ook de Mexicaanse bisschoppenconferentie heeft
zich uitgesproken tegen de militarisering van de
grens. Zij vreest voor nog meer slachtoffers.

Zucht naar drugs

Bisschop Mark Seitz van El Paso wijst erop dat
vele mensen hun land ontvluchten vanwege
drugsbendes die zwemmen in het geld door onze
onstilbare zucht naar drugs.
Hij wijst erop dat velen asiel zoeken en zich
beroepen op internationale wetgeving om
vervolging en geweld te ontvluchten. “Zijn we
zo bang en hypocriet geworden dat we van een
land als Libanon verwachten dat het 30% van de
Syrische bevolking accepteert, terwijl wij zelf nog
niet eens minder dan één procent toelaten van
degenen die landen ontvluchten met de hoogste
moordcijfers ter wereld?”, aldus de geestelijke.

Bron KN/bewerkt lsk

DOORDENKERTJE

”De snelste manier om problemen
op te lossen, is door te luisteren.”
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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 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
za 21 09.00u: Doopinstructie aankomende
communicantjes
11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 22 08.00u: Doopdienst leerlingen Kathedrale
Koorschool, St. Elisabeth 1 & 2, Richenel Sloote- en Petrus
Dondersschool
10.00u: Hoogmis
do 26 19.00u: Petrus Donderslof in de kapel van het
Bisschopshuis
19.00u: Plechtige opening Rotary District Conference in de
Basiliek
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.
• Petrus Donderslof wordt deze maand gehouden in de
kapel van het Bisschopshuis, aanvang 19.00u.
• Meld u zich aan voor de komende bedevaarten naar
Batavia op 28 april en/of 19 mei. Ivm 36 jaar Zaligverklaring
van Petrus Donders grote bedevaart op zaterdag 19 mei
a.s.   Aanmelden op het kantoor van Anaula Nature Resort,
Wagenwegstraat
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 14
wo 18
za 21

17.30u: H. Mis
17.30u: Marialof
17.30u: H. Mis
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 14
18.00u: Vooravond derde paaszondag
zo 15 08.00u: H. Mis derde paaszondag
ma 16 18.00u: H. Mis
wo 18 18.00u: H. Mis
vr 20
18.00u: H. Mis
za 21 18.00u: Vooravond vierde paaszondag roepingenzondag
zo 22 08.00u: H. Mis vierde paaszondag roepingenzondag
Mededelingen op Noord:
• Zaterdag 21 april: diocesane roepingendag in Asewa
Otono van 10.00 tot 19.00 uur
• Zaterdag 21 en zondag 22  april zijn er in de drie kerken
wederom kindernevendiensten
• Eerstvolgende rouwdienst: woensdag 25 april om 18.00u
• Op vrijdag 27 april: KJS-avond (=Katholieke Jongeren
Suriname) in onze parochiezaal. Thema: ‘Naastenliefde’.
Alle jongeren en ouderen zijn daar welkom! Die dag geen
namiddagdienst in onze kerk!
• Dank aan al degenen die bijdroegen tot de Vastenactie
2018, die in onze parochie SRD 7728.25 opbracht!
• Onze hartelijke gelukwensen aan de kinderen Jaydie,
Luan, Demelsa en Tariq, die op zondag 8 april het
sacrament van het doopsel ontvingen.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 15 08.00u: Woord - Comm. Dienst derde paaszondag
zo 22 08.00u: H. Mis Woord vierde paaszondag roepingenzondag
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 15 09.00u: H. Mis derde paaszondag
zo 22 09.00u: Woord- Comm. Dienst vierde paaszondag
- roepingenzondag
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 15 10.00u: H. Mis
11.45u: Engelse mis

zo 22

10.00u: Woco
11.45u: Engelse mis
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy 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 14
19.00u: Woco
zo 15 08.00u: H. Mis
za 21 19.00u: H. Mis
zo 22 08.00u: Woco
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 15 08.00u: Eucharistieviering
ma 16 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 17
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 18 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
za 14
zo 15

09.30u: Extra doopviering kinderhuis Campagne
08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
wo 18 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.
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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 15

07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering met doopdienst voor

baby’s
• Zondag 15 april 2018 na de dienst, zal mw. De Bies
onder de kap van De Mantel de door haar vervaardigde
Mariabeelden en –afbeeldingen tentoonstellen. Zij zal
tevens informatie verstrekken over het vervaardigen
hiervan. U wordt allen van harte uitgenodigd.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag,
dinsdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Spreekuur Pater Jan: 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 zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV v Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
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)
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.
wordt vervolgd op Pagina C4
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Bisschoppen Quebec overwegen viri probati

do 19
vr 20

17.00u: Volwassenencatechese
19.00u: H. Mis
18.30u: Gebedsgroep
07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
17.00u: Parochieraad
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 15 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 4 van Pasen
vr 20
17.00u: Parochieraad pastorie St. Jozef
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

De katholieke bisschoppen van Canadese provincie
Quebec overwegen de mogelijkheid gehuwde mannen
toe te laten tot het priesterschap, meldt de website
Crux. Tijdens een recente conferentie die gewijd
was aan de toekomst van de Kerk, vond een besloten
discussie plaats over de mogelijkheid van de zogeheten
‘viri probati’, een optie die al door verschillende
Bisschoppensynodes afgewezen is.

Geen oplossing

Daarbij werd volgens hulpbisschop Marc Pelchat van
Quebec gesproken over de wijding van “gehuwde
mannen van een bepaalde leeftijd, wier kerkelijke
betrokkenheid beproefd is”. Dit is een belangrijke
reflectie die momenteel wordt gevoerd. Volgens Pelchat
is reorganisatie van parochies geen oplossing voor het
priestertekort.

Gedoemd tot marginalisatie

“De situatie van Kerken blijft veranderen. De laatste
tien jaar is er een aanzienlijke daling in de vraag naar
de sacramenten, zelfs naar kerkelijke uitvaarten”, aldus
de hulpbisschop. Volgens hem lijkt de Kerk gedoemd
gemarginaliseerd te raken. “De gelovigen die er nog zijn
geloven dat er nog steeds Goed Nieuws te verkondigen
is, maar dat moet wel op een andere manier.”

Kerk herbouwen

Hij is van mening dat de Kerk de gelovigen te lang
in een positie heeft geplaatst van toeschouwers en
consumenten, met name wat betreft de sacramenten.
“Wij moeten de dingen anders gaan doen. Wij geloven
dat wij de Kerk kunnen herbouwen, zelfs als het
bescheidener is, en de missie van Christus kunnen
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
vr 13
10.00u: Soos
za 14
19.00u: Eucharistieviering (ptr Jan)
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
zo 15 08.00u: Eucharistieviering
di 17
18.30u: Gebedsdienst
wo 18 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
17.30 u: Volwassenencatechese
do 19 18.30u: Eucharistieviering
vr 20
16.30u: PK-EHC (leidster)
za 21 19.00u: 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.

verkondigen. Wij horen meer en meer de roep om een
proces aan te gaan van pastorale verandering, inclusief
onze structuren, om de dominante positie van de Kerk
zoals we die kennen, te herzien”, aldus hulpbisschop
Pelchat.

Afwijkend standpunt

De conferentie was georganiseerd door de beweging
Le Parvis de Quebec van progressieve katholieken
die onder meer vrouwenwijding nastreeft. Hoewel
overwegend katholiek, is de provincie zwaar
geseculariseerd. De bisschoppen van Quebec kozen
eerder al een afwijkend standpunt inzake euthanasie,
waarbij de laatste sacramenten en kerkelijke uitvaart
niet uitgesloten worden.

Amazonesynode
Het zeer omstreden thema van de ‘viri probati’

zal ook ter sprake komen tijdens de zogenaamde
‘Amazonesynode’ van 2019. Een aantal bisschoppen
uit de regio bepleit het toelaten van gehuwde mannen
tot het priesterschap om het ernstige priestertekort in
de uitgestrekte en grotendeels moeilijk toegankelijke
regio het hoofd te bieden.

Geen ontkoppeling

Paus Franciscus heeft bepleit over 'viri probati' na te
denken, maar denkt niet aan ontkoppeling van het
verplichte celibaat. Dat betekent dat priesters niet
kunnen huwen, maar dat onder specifieke voorwaarden
gehuwde mannen tot het priesterschap kunnen worden
toegelaten.

Bron KN/bewerkt lsk

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
zo 15 08.00u: Woco
zo 22 08.00u: Woco
Mededeling:
Mgr. W. de Bekker is 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 15
di 17
wo 18

09.00u: Woco
19.00u: Rozenkransgebed
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 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18

18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Zondag 3 van Pasen
08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H.Mis
19.00u: Rouwdienst Gladeys Burke
16.00u: Seniorensoos
16.30u: Hervatting Parochiecatechese
10.00u: Volwassenencatechese

zo 15 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco. Zondag
4 van Pasen
ma 16 16.00u: Hervatting Parochiecatechese Jaar I
wo 18 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
do 19 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
vr 20
17.00u: Parochieraad pastorie St. Jozef
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 15

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e 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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Pastoor: Ademar Fereira de Maia
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese / 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering / 19.30u Eucharistieviering
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