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Ad Limina
Door: Paul Tjon Kiem Sang

Wat is ‘ad limina’?
Om de vijf jaren behoren alle bisschoppen, 
overal ter wereld, een bezoek te brengen aan het 
Vaticaan, c.q. de Paus. Dit bezoek staat bekend als 
het ‘Ad Limina Apostolorum,’ kortweg genoemd 
Ad Limina. Heel strikt genomen betekent het 
“op de drempels van de apostelen,” St. Petrus 
en St. Paulus. Het doel van dit bezoek is een 
pelgrimage naar de graftombes van de apostelen, 
maar bovenal om gepaste eerbied te tonen voor 
de opvolger van Petrus, de paus. Dit bezoek aan 
de paus is een gebaar van erkenning van de 
universele jurisdictie van de paus. De bisschoppen 
brengen aan hem verslag uit van de toestand van 
hun individuele bisdommen, zij ontvangen van 
hem aansporingen en raadgevingen, en op die 
manier raakt de kerk over de hele wereld nauwer 
verbonden met haar hoofd.

In AEC-verband
Het bezoek van de bisschoppen wordt ruim 
van tevoren vastgesteld en de zij leggen hun 
ad-liminabezoek veelal in groepsverband af: 
als bisschoppenconferentie gaan zij op bezoek 
bij de paus. In ons geval zijn op dit moment 
dus alle bisschoppen van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie (AEC) aanwezig in 
het Vaticaan en zij vertegenwoordigen de 17 
bisdommen die lid zijn van die conferentie, 
inclusief ons bisdom. In één dag ontvangt de paus 
elk van deze bisschoppen voor een persoonlijke 
ontmoeting. In andere gevallen zal de paus er 
meerdere dagen over doen, bijv. in het geval van de 
bisschoppenconferentie van de VS: daar zijn er niet 
minder dan 196 aartsbisdommen en bisdommen 
en het is dan onmogelijk voor de paus om de ruim 
200 bisschoppen in één dag persoonlijk te spreken.

Bij het graf van Petrus
Het ad-liminabezoek voor de bisschoppen van de 
AEC begon maandag 16 april met een plechtige 
Eucharistieviering in de kapel bij het graf van 
de H. Petrus. Zoals bekend ligt deze apostel 
begraven onder de Sint-Pieterbasiliek in het 
Vaticaan, tezamen met vele andere pausen. De 
president van de AEC, mgr Gabriel Malzaire, 
bisschop van Roseau (Dominica) ging voor in 
deze viering. Meteen na deze viering begonnen 
de bisschoppen aan hun persoonlijke ontmoeting 
met de paus. Vanzelfsprekend is het persoonlijk 
gesprek van de bisschoppen met de paus uitermate 
confidentieel. Slechts één ding kunnen wij 
daarover met enige zekerheid zeggen: vanwege de 
persoonlijkheid van de paus zal dit gesprek voor 
elke bisschop wel zeker weldadig effect hebben. 
In een andere meeting waar onze bisschop aan 
heeft deelgenomen, voorafgaand aan het ad-
liminabezoek, was de paus ook aanwezig, en 
de bisschop was zeer onder de indruk van zijn 
aanwezigheid. Hij schreef daarover: “De paus is de 

hele ochtend in de vergadering gebleven. Mogelijk 
blijft hij de twee volle dagen. Had ik niet verwacht. 
Hij neemt niet deel aan de discussies maar luistert 
aandachtig. Echt een voorbeeld.”

Het kruis van Jezus ondergaan
Over deze eerste dag van het ad-liminabezoek 
schrijft mgr Choennie het volgende: “Op maandag 
16 april hebben wij de Eucharistie gevierd bij 
het graf van de heilige Petrus. De bedoeling van 
dit ritueel is dat iedere bisschop zich realiseert 
dat hij een opvolger is van de apostelen en dat 
wij de apostolische traditie trouw doorgeven 
aan de generaties. In zijn preek bij het graf stond 
mgr Malzaire stil bij het moment volgens de 
overlevering waarop Petrus Rome uitvluchtte 
omdat hij de vervolging van de christenen onder 
keizer Nero niet meer aankon. Hij zag Jezus de 
stad binnengaan. Hij vroeg ‘Quo vadis, Domine?’ 
Hierop antwoordde Jezus: ‘Ik ga de stad binnen om 
opnieuw gekruisigd te worden.’ Petrus begreep 
toen dat hij terug moest naar Rome om daar 
vervolgd te worden. Apostel willen zijn is Jezus 
navolgen en bereid zijn het kruis te ondergaan.”

Tete-a-tete met de paus
Mgr Choennie vervolgt: “Na de eucharistieviering 
bij het graf van Petrus mochten wij op audiëntie 
bij de Paus. Natuurlijk kijk je je ogen uit naar alle 
kunstwerken. Er is echter geen tijd om dit alles in 
je op te nemen want vliegensvlug gaan we door 
de zalen en gangen tot de bibliotheek van de Paus. 
Daar ontvangt hij iedereen persoonlijk. Er volgt 
een vrij en openhartig gesprek. Hij drukt ons op 
het hart om open te zijn en alles te zeggen wat op 
het hart ligt zonder te denken dat hij zich beledigd 
zal voelen. Kritiek mag ook zegt hij, we zijn als 
broeders bij elkaar. We zijn mensen en hij wijst ons 
waar de toiletten zijn. Er is geen bepaalde volgorde 
maar iedereen krijgt een beurt. Het is duidelijk dat 

hij over elk onderwerp zelf goed is onderlegd en 
ook actuele theologische discussies op voet volgt. 
Bij een van de vragen kijkt hij naar mij en zegt: 
deze bisschop weet er alles van omdat wij tijdens 
de presynodale vergadering daar uitgebreid over 
hebben gesproken. Hij weet dus wie voor hem zit. 
Hij is vol humor en zegt dat wij net een ‘heerlijke 
vruchtenbowl’ zijn, zoveel verschillende talen en 
culturen samen in één bisschoppenconferentie. Het 
gesprek duurt van 10:15 tot 12:15 uur. We bidden 
samen het Regina Caeli en krijgen allen een cadeau 
van hem.”

Speciale zorg voor de bisschoppen
“In de middag brengen wij een bezoek aan Opera 
de la Chiesa, een organisatie opgericht door een 
visionaire vrouw, Madre Trinidad de la Santa 
Madre Iglesia. Zij krijgt in visioenen boodschappen 
van Jezus om de kerk te behoeden en te bewaren. 
In een van de visioenen wordt het haar duidelijk 
dat zij voor bisschoppen moet zorgen over de 
hele wereld maar vooral wanneer zij in Rome 
zijn. Zij heeft daarom verschillende huizen waar 
de bisschoppen gratis mogen verblijven. Tijdens 
hun verblijf in Rome krijgen ze ook gratis vervoer. 
Leden van de communiteit staan altijd klaar om 
bisschoppen van dienst te zijn in wat ze ook maar 
nodig hebben. Hun diensten zijn geheel gratis. 
Zij willen voor de bisschoppen zijn wat Marta en 
Maria waren voor Jezus in Betanië. Jezus mocht 
al zijn zorgen vergeten in Betanië. Daar werd hij 
verwend en kon weer op adem komen. Daar kon hij 
ook echte vriendschap beleven. Lazarus, de broer 
van zusters Marta en Maria, was zijn vriend. Wij 
hebben enorm genoten van deze van oorsprong 
Spaanse gemeenschap die van zingen houdt en de 
deugd van de gastvrijheid tot hun centrale deugd 
heeft gemaakt.”

wordt vervolgd op pagina A3
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RK Bisdom Paramaribo

Door Melvin Mackintosh

Op paasmaandag 2 april 2018 zegende Mgr. Karel 
Choennie de nieuwe begraafplaats in het inheemse 
dorp Hollandse Kamp. Hij deed dat op uitnodiging 
van het dorpsbestuur. De aanwezigen tijdens de 
korte plechtigheid waren blij dat de bisschop 
gehoor gegeven heeft aan het verzoek en dat wa 
karatanalè (onze begraafplaats) is gerealiseerd.
Het dorpsbestuur onder leiding van kapitein Theo 
Jubitana heeft hiermee een wens van de Arowakse 
inheemse gemeenschap in vervulling doen 
gaan. Tot nu toe moest de gemeenschap voor de 
begrafenis van hun geliefden gebruikmaken van de 
begraafplaats in Witsanti.
Kapitein Theo vertelt dat in verschillende 
dorpsvergaderingen hierover breedvoerig 

gesproken is door de gemeenschap. Toen Mgr. 
Choennie op oudejaarsdag 2017 een spontaan 
bezoek gebracht had aan het dorp heeft kapitein 
Theo gelijk het onderwerp ter sprake gebracht.
Met de bisschop is toen ook gesproken over het 
opzetten van een kerkgebouw in het dorp. De 
catechist van Hollandse Kamp verzorgt diensten in 
de open recreatiezaal die ook gebruikt wordt voor 
dorpsvergaderingen en feesten. Met hoogtijdagen 
moet deze geloofsgemeenschap naar de vieringen 
in de Maria ten Hemelopneming parochie in 
Witsanti. Hollandse Kamp is het Arowakse dorp 
achter de J.A. Pengel internationale luchthaven.

Mgr. Choennie zegent wa karanatalè in 
Hollandse Kamp
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geloof & leven

Bij het graf van Paulus
De volgende dag – dinsdag 17 april – begon voor 
de bisschoppen met een heilige mis bij het graf van 
St. Paulus, ditmaal in de basiliek St.-Paulus-buiten-
de-muren. De bisschop schrijft hierover: “Vandaag 
hebben wij een bezoek gebracht aan de basiliek 
St.-Paulus-buiten-de-muren. Kardinaal Felix ging 
voor in de mis. Hij memoreerde dat dit mogelijk 
zijn laatste ad-liminabezoek zal zijn. Hij vroeg ons 
onze voorgangers bisschoppen te eren, die de kerk 
zo trouw hebben gediend. Hij vroeg ons de eenheid 
te bewaren en een voorbeeld te zijn voor andere 
Caribische organisaties die falen, zoals Caricom, 
West Indies cricket, etc.”

Synode van de Amazone
Onze bisschop was echter vóór het ad-
liminabezoek reeds in Rome aanwezig, vanwege 
een andere vergadering die hij moest bijwonen. 
Zeer recentelijk werd mgr Choennie door de 
paus benoemd tot lid van de pre-synodale 
raad, een raad die synode over de Amazone in 
2019 moet voorbereiden. Vrijwel meteen na de 
bekendmaking van zijn benoeming door kardinaal 
Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de 
Bisschoppensynode, volgde de uitnodiging voor 
de eerste bijeenkomst van deze raad en wel van 
12 tot 13 april. In allerijl moest mgr Choennie zijn 
reisschema aanpassen, omdat alle afspraken reeds 
ruim van tevoren door zijn secretariaat waren 
vastgelegd. Gelukkig kon dat allemaal nog. Een 
van de deelnemers aan deze vergadering heeft 
uitgebreid verslag hiervan gedaan en dat zullen wij 
binnenkort opnemen in Omhoog.

Opvallende tussendoortjes
In het weekend dat daarop volgde bracht de 
bisschop een bezoek aan het klooster van de 

Dienaressen van de Heer in het dorpje Viterbo, 
enkele kilometers verwijderd van Rome. Daar 
ontmoette hij onze twee Surinaamse leden van 
deze communiteit, zusters Marwina en Anker. 
Zij vertoeven momenteel in Italië voor verdere 
studie en vorming. Vermeldenswaard is ook een 

Ad Limina

Voor u gelezen: in God we trust

door pater Jan Verboogen SDS – Driekoningenparochie, 
Paramaribo Noord

Kort na Pasen bracht de post een pakje voor 
mij. Daarin enkele boeken, de carnavalskrant 
(helemaal in het dialect) en een gewijd palmtakje 
uit de Sint-Martinuskerk in Weert (NL). Zo gebeurt 
het alle jaren door de goede zorgen van het 
Dekenaal Weerter Missiethuisfront. 
Bij de boeken bevond zich ook een publicatie van 
bisschop Frans Wiertz van Roermond (Nederlands-
Limburg). Onlangs werd hij 75 jaar, de leeftijd 
om af te treden. Monseigneur liet een missionair 
testament na, ook al was zijn gezichtsvermogen 
beperkt geworden en ging zijn gehoor meer en 
meer achteruit. Zijn missionaire bewogenheid 
bleek uit de jaarlijkse bezoeken aan de jonge 
kerken over heel de wereld. Zo was hij ook ooit in 
ons land. 

Een bisschop richt zich vaak in geschriften tot 
zijn gelovigen. Wat dat betreft had bisschop Frans 
Wiertz een heel eigen stijl ontwikkeld. Jarenlang 
schreef hij columns in zijn eigen bisdomblad, 
maar ook in verschillende huis-aan-huis-bladen 
en online. Bij gelegenheid van het afscheid werden 
deze columns gebundeld in een boek, dat de titel 
‘Hij is ons leven’ meekreeg. Ik werd speciaal 
getroffen door de column op blz. 140: ‘In God we 
trust’. Leest u mee?

Op een gevel in Paramaribo 
las ik: ‘In God we trust’ - 
‘Wij vertrouwen op God’.

Tot mijn grote verbazing 
bleek in dat gebouw 
het bureau voor de statistiek gevestigd.

Het lijkt me weinig waarschijnlijk 
dat een dergelijke instelling, 
noch van de overheid, noch particulier, 
in ons land gauw zo’n devies zou voeren.

En illustreert dat niet het verschil 
van de omgang met geloof en religie 
in onze huidige West-Europese wereld 
en de omgang met God in 
Latijns-Amerika, Azië en Afrika?

We hebben wat dat betreft
natuurlijk ook een andere geschiedenis.

In West-Europa kenden we de Reformatie,
waar het persoonlijk Bijbelonderzoek 
een belangrijke plaats innam.
En later de Verlichting,
waardoor ook ons geloof sterk onder het licht
van het verstand werd gesteld.

Dat gaf zeker uitzuivering, 
maar het werd voor de westerse mens
daardoor ook veel moeilijker om zich over te geven 
aan een God die ons het eerst heeft liefgehad.

Het was weldadig om te mogen vertoeven 
in het vanzelfsprekende Godsgeloof 
van Suriname, immers eveneens Zuid-Amerika. 
En voluit te belijden: ‘In God we trust!’
Wij bouwen op Onze-Lieve-Heer.

onverwachts gebeuren waarover de bisschop 
schrijft: “Op zaterdag 14 april was ik gast van 
de Accademia Costantina. De president van de 
academie, Dr. Gennaro Rimauro di Villalta, kwam 
mij persoonlijk afhalen. Hij was vergezeld van 
Marcia Sedoc, voorzitter van de Stichting Fajalobi. 
Deze stichting promoot Suriname en brengt 
zakenmensen samen uit Suriname en Italië. Zij is 
ook hoofd van departement voor immigratiezaken. 
Zij is bovenal bekend als televisiepresentator. 
Geheel onverwachts kreeg ik een lunch 
aangeboden. Na een 40 minuten durende interview 
voor de televisie kreeg ik geheel onverwachts een 
ere-onderscheiding met een academische titel. Ik 
mag voortaan ook geestelijk adviseur zijn.”

Wordt vervolgd.

vervolg van pagina A1
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Verslag Bisschoppelijke Jaaractie 2017

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders

Deze week: NEGENDE 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: Wees gegroet, Maria

“De engel Gabriël werd van Godswege gezonden 
naar een stad in Galilea, Nazareth,  tot een maagd 
die verloofd was met een man die Jozef heette,  uit 
het huis van David;  de naam van de maagd was 
Maria.  Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheug U, 
begenadigde, de Heer is met U" (Lc. 1, 26-28).

“Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest 
en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de 
vrouwen  en gezegend is de vrucht van uw schoot" 
(Lc. 1, 41 -42).
“En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer, 
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van 
zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk 
geslacht mij zalig  omdat aan mij zijn wonderwerken 
deed.  Hij die machtig is, en heilig is Zijn Naam.  
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen 
die Hem vrezen.  Hij toont de kracht van Zijn arm; 
slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij 
hun troon, maar verheft de geringen.  Die hongeren 
overlaadt Hij met gaven en rijken zendt Hij heen met 
lege handen..,.. (Lc.1, 46-53).

“Zijn moeder sprak tot de bedienden: 
Doet alles wat Hij u zeggen zal" (Jo.2,5).

Overdenking
Het mysterie van de Menswording vervult ons 
altijd opnieuw  met eerbiedige verwondering en 
dankbare bewondering. Hoe is God de mens nabij 
gekomen. Hoe is de mens door God verheven. 
Welk een openbaring van Gods Liefde. God draagt 
een menselijk gelaat en spreekt de taal van de 
mensen. Hij heeft onze verhoudingen aangenomen. 
En Maria is de uitverkorene door wie dit 
onpeilbaar geheim zich verwezenlijkt heeft. 
Moeder zou zij worden van de Zoon van de 
Allerhoogste. Waarlijk vol van genade en de Heer 
is met haar. Maria beantwoordde de goddelijke 
uitverkiezing en door de genade werd in Maria een 
zo zuivere, eenvoudige en sterke vereniging met 
God teweeggebracht als wij ons niet vermogen in 
te denken. Maria wist zich volkomen over te geven 
aan Gods Heilige Wil: “Zie de dienstmaagd des 
Heren; mij geschiede naar Uw woord". Zij geeft 
ons een bepaalde weg aan. Ook wij zullen moeten 
streven naar een diepe vereniging met God.
Wanneer wij ons weten over te geven  aan 
de Heilige Wil van God zoals Maria dat deed, 
dan zal Hij Die machtig is,  ook aan ons grote 
wonderwerken doen.

Uit het testament van Zalige Petrus Donders:
“God gaf mij de genade van dikwijls te bidden 
en een zekere schoon, nog onvolmaakte devotie en 
liefde jegens Zijn Heilige Moeder Maria".
“Aan Maria schrijf ik, naast God, 
mijn roeping tot de priesterlijke staat, 

Noveen met Zalige Petrus Donders (9)

en later tot de religieuze staat toe".
Petrus Donders, eigen levensschets 13-8-1879.

Laat ons bidden:
Heer onze God, neem ons leven in bescherming 
en wees ten alle tijde ons behoud, Help ons op 
voorspraak van de Heilige Maagd Maria in de 
noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren 
wat de eeuwige vreugde is.

God Gij hebt de Heilige Geest geschonken aan Uw 
apostelen die in gebed verenigd waren met Maria, 
deMoeder van Jezus. Geef ons op haar voorspraak 
de genade U altijd trouw te dienen en door woord 
en voorbeeld overal Uw heilige Naam bekend te 
maken.

Slotgebed
Heer, help onze zieken die er ernstig aan toe zijn. 
De zin van het lijden is ons niet altijd duidelijk, 
maar we geloven vast en zeker, dat U uit het lijden 
iets goeds kunt doen voortkomen. Houd onze 
zieken innerlijk in balans en vrede. Help, Heer, 
degenen wier toestand zonder uitzicht is, die met 
een ernstige ziekte moeten zien klaar te komen. 
Help hen dat moeilijke probleem goed op te lossen. 
Stuur hun mensen, die goed voor hen zijn  en die 
door hun hartelijkheid en goedheid het haast niet 
te dragen lijden verlichten. Geef, dat zij in hun 
ziekte U vinden. U houdt toch van iedereen, die 
U nagaat op de weg van het kruis en – zoals U – 
aanvaardt wat de Vader beschikt. Ondersteun die 
mensen dan: zij hebben het niet gemakkelijk. Zij 
mogen met U bidden: - “Vader, als het mogelijk is, 
laat deze kelk aan mij voorbijgaan”. Maar geef hun 
de kracht, er met U aan toe te voegen: “ Maar niet 
mijn wil maar uw wil geschiede”. Amen.

door Claudia Tjon Kiem Sang

Geldinzamelingsactie met thema
Van 15 mei t/m 26 november 2017 werd in 
ons bisdom de eerste Bisschoppelijke Jaaractie 
(BJA) gehouden. Dit is een inzamelings- en 
bewustwordingscampagne vanuit de stewardship-
gedachte. Het thema voor deze eerste actie was  
‘muziek doet leven’ en zoals dit thema al aangeeft 
zijn de ingezamelde middelen bestemd om het 
programma voor verlevendiging van muziek in 
onze liturgische vieringen te kunnen uitvoeren. 
Na een indrukwekkende launch op 14 mei in de 
Congreshal ging men in de parochies aan de slag 
met het registreren van personen die wilden 
bijdragen aan de actie. In die zin verschilt de BJA 
van andere geldinzamelingsacties, omdat met de 
registratie nog een doel is gediend, namelijk de 
mensen uitnodigen om bewust na te denken over 
hun bijdrage: hoeveel wil ik geven en waarom wil 
ik geven? Dit is geheel in lijn met de stewardship-
spiritualiteit: alles heb ik van God ontvangen en 
hoeveel geef ik Hem terug?

Opgehaald
Afgezien van verschillende uitdagingen in de 
praktijk mogen we terugkijken op een succesvolle 
actie. De actie is officieel beëindigd op 26 
november (feest van Christus Koning) en per 31 
december 2017 is totaal binnengehaald een bedrag 
van SRD 120.077,20. Aan alle gevers en werkers 
wan bigi GRANTANGI voor dit resultaat. In het 

bijzonder dank aan de commissie die hard gewerkt 
heeft aan de voorbereidingen en uitvoering van 
de actie en de launch op 14 mei: Rosita Leeflang, 
Urli Robinson, Ryan Tjon Poen Gie, Haidy Simons-
de Seil, Dwight Zwennicker, Jessica Ravenberg en 
Jennifer Veldbloem.

Besteding
Uiteraard wordt het geld goed besteed voor het 
doel waarvoor het is opgehaald. In januari van dit 
jaar ging de School of Music and Liturgy (SMaL) 
van start onder leiding van Albert Arens. Via 
dit programma worden jonge mensen getraind 
om in hun parochie de liturgie te ondersteunen 
met muziek en zang. Een enthousiaste groep 
is al van start gegaan en er zijn verschillende 
muziekinstrumenten aangeschaft waarmee 
de trainingen kunnen worden verzorgd. Goed 
opgeleide musici zijn aangetrokken om de lessen te 
verzorgen. 
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de middelen 
uit de BJA. Minder draagkrachtige parochies 
krijgen financiële ondersteuning uit de BJA om ook 
te kunnen participeren in het programma. Er zijn 
ook plannen om de trainingen naar de wat verder 
liggende districten in oost en west te brengen. Ook 
het bezoek van broeder Paschal Jordan en pater 
Harold Imamsha uit Trinidad, beiden experts op 
het gebied van liturgische muziek, is mogelijk 
gemaakt met middelen uit de BJA. 
Aan het eind van dit jaar zal verslag worden 
gedaan van de totale besteding van de middelen 
die administratief wordt bijgehouden op de 
projectadministratie van het bisdom.
Nogmaals hartelijk dank aan alle donateurs en 
hopelijk mag onze bisschop bij een volgende 
actie rekenen op nog meer enthousiasme en 
vrijgevigheid van onze katholieke stewards!
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liturgie & leven

Vierde zondag van Pasen – Zondag van de 
Goede Herder - Roepingenzondag

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de 
apostelen 4, 8-12
In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige 
Geest: ‘Overheden van het volk en oudsten! Indien 
wij vandaag ter verantwoording geroepen worden 
voor een weldaad, aan een gebrekkige bewezen, 
waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en 
het gehele volk van Israël bekend dat door de 
naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij 
gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft 
doen opstaan – dat door die naam deze man hier 
gezond voor u staat. Hij is de steen die door u, de 
bouwlieden, niets waard werd geacht, en toch tot 
hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan 
ook de redding te vinden, en geen andere naam 

onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin 
wij gered moeten worden.’

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de 
heilige apostel Johannes 3, 1-2
Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons 
betoond heeft! Wij worden kinderen van God 
genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons 
niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft 
erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van 
God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; 
maar wij weten dat wanneer het geopenbaard 
wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij 
Hem zullen zien zoals Hij is.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 10, 11-18
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben 

de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven 
voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen 
herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet 
de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en 
vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij 
is dan ook maar een huurling en heeft geen hart 
voor de schapen. Ik ben de Goede Herder. Ik ken 
de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader 
Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor 
de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit 
deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij 
zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: 
één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij 
lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer 
terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik 
geef het uit Mezelf. Macht heb Ik om het te geven 
en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht 
die Ik van mijn Vader heb ontvangen.’

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Jezus zelf geeft de leerlingen voor zijn hemelvaart 
de opdracht om van Hem te getuigen, te beginnen 
‘in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan 
de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1,8). 
Petrus neemt als eerste deze taak ter hand. In 
verschillende redevoeringen verkondigt hij het 
geloof in Jezus. Hij spoort mensen aan hun leven 
te veranderen en zich te laten dopen in de naam 
van Jezus Christus (2,38). Steeds meer mensen 
sluiten zich aan en worden, zoals Handelingen zegt, 
gered. Concreet wordt deze redding als Petrus een 
verlamde man bij de tempel opdracht geeft om, 
in naam van Jezus Christus, op te staan. De man 
kán ook werkelijk opstaan (3,1-9). Daarna komt 
Petrus tegenover de leiders en oudsten te staan, 
die zich aan zijn onderricht ergeren. Petrus wordt 
met Johannes gevangen gezet. Op de vraag van 
de leiders uit welke naam Petrus het teken aan de 
verlamde man heeft gedaan, antwoordt hij met een 
volgende verkondigingsrede. De eerste lezing is het 
begin van deze toespraak.

Een naam die redding brengt
In duidelijke bewoordingen – ‘vervuld van de 
Heilige Geest’ (4,8) – geeft Petrus aan dat de 
redding van de verlamde niet zijn eigen verdienste 
is, maar dat de genezing is gebeurd ‘dankzij de 
naam van Jezus Christus’ (4,10). Petrus tekent 
twee tegenpolen: Jezus Christus uit Nazaret die 
door degenen voor wie Petrus staat is gekruisigd, 
en achteloos als een steen door hen is verworpen, 
en aan de andere kant deze zelfde Jezus die door 
God uit de dood is opgewekt en een hoeksteen is 
geworden. Hij illustreert deze tegenstelling met een 
psalmcitaat: ‘De steen die de bouwers afkeurden 
is een hoeksteen geworden’ (Psalm 118,22). Zo 
laat Petrus weinig heel van het oordeel van de 
bouwlieden als de leiders van het volk.
De vraag naar ‘in wiens naam’ het teken werd 
verricht (4,7), wordt met stelligheid beantwoord: 
Petrus spreekt de overtuiging uit dat de naam van 
Jezus Christus ‘op aarde de enige is die de mens 
redding brengt’ (4,12).

Een herder en zijn schapen
De evangelielezing maakt deel uit van een 
korte reeks samenhangende vergelijkingen die 
Jezus uitspreekt over schapen, de herder en 
de schaapsstal. Ze klinken vlak na de genezing 
van iemand die blind is geboren. Deze genezing 
veroorzaakt flinke verwarring: Joden, omstanders 
en Farizeeën, ze zijn het er niet over eens of Jezus 
in naam van God handelt, of juist een zondaar is 

(Johannes 9,16-34). In deze discussie mengt Jezus 
zich met voorbeelden van een herder, schapen en 
wie er wel en niet bij de kudde hoort. Zijn woorden 
zullen de verdeeldheid niet opheffen (10,19-23). De 
vergelijkingen hebben verschillende invalshoeken. 
Het eerste uitgangspunt van Jezus is dat het voor 
iedereen zichtbaar is wat een herder doet: hij gaat, 
anders dan een dief, door de deur de schaapsstal 
binnen. De herder kent de schapen, de schapen 
kennen de herder en volgen hem (10,1-5). Maar 
Jezus wordt (nog) niet begrepen (10,6). Dan 
stelt Jezus dat Hijzelf de deur is waar doorheen 
de schapen in en uit lopen. Het is een deur die 
bescherming biedt en leven: redding voor wie door 
de deur binnengaat, weidegrond wie door de deur 
buiten komen. Vervolgens blijkt dat Jezus met de 
herder zichzelf bedoelt. Hij tekent het contrast 
tussen een goede herder en dieven en rovers (10,7-
10). Een geode herder is, anders dan een huurling, 
een herder die om de schapen bekommerd is en zijn 
leven voor ze wil geven (10,11-15).

Ik ben die er zal zijn
Jezus duidt zichzelf in deze passage tweemaal 
als ‘de deur’ (10,7.9) en tweemaal als de goede 
herder (10,11.14), steeds met ‘Ik ben’-uitspraken. 
Dat doet denken aan de wijze waarop de Heer zelf 
zich bekend maakt: ‘Ik ben die er zal zijn’ (Exodus 
3,14). Deze associatie met Mozes en de openbaring 
van Gods Naam wordt door de tegenstanders in 
het verhaal zelf opgeroepen: zij zeggen te weten 
dat God met Mozes sprak, maar dat ook Jezus een 
relatie met God kan hebben weigeren ze te zien, ze

zijn er blind voor (9,29.39-41). Het 
Johannesevangelie gebruikt de Naam van God 
veelvuldig voor Jezus. Steeds wordt aan ‘Ik ben’ 
iets toegevoegd: ‘Ik ben het brood dat leven geeft 
’(6,35), ‘Ik ben het licht voor de wereld’ (8,12), ‘Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven’ (14,6), ‘Ik ben 
de ware wijnstok’ (15,1). De Naam van God wordt 
werkelijkheid in daden en in de vergelijkingen 
van vandaag is dat de zorg van de herder voor zijn 
kudde oftewel de zorg van Jezus voor wie Hem 
wil volgen. Wat Jezus met deze ‘Ik ben’-uitspraken 
doet, is geen grootspraak of godslastering: Hij kiest 
partij in de onenigheid over zijn persoon (9,16-
17). Wie kán zien, ziet het met eigen ogen: Hij is 
de Mensenzoon, zoals de genezen man verklaart 
(9,35v). Na deze toespraak van Jezus als goede 
herder volgt het verhaal van de opwekking van 
Lazarus. Ook daar klinkt een geloofsbelijdenis, nu 
van Maria, de zus van Lazarus: ‘Ik geloof dat U de 
Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld 
zou komen’ (11,27).

Eén kudde, één herder Jezus als de goede 
herder openbaart zich juist tussen deze twee 
geloofsbelijdenissen in. Dat komt tot een climax in 
het laatste deel van de lezing van deze zondag.
De herder hoedt niet allen zijn eigen kudde, 
degenen die in Hem de Messias, de Mensenzoon, 
zien. Juist het bereiken van degenen buiten de 
kudde ziet de herder als zijn taak: ‘ook zij zullen 
naar mijn stem luisteren’ (10,16). Niet zomaar een 
taak, maar een ‘opdracht’ (10,18), geheel in de lijn 
van Gods herderschap (Ezechiël 34,12-16; 37,21-24). 
Er zit geen licht tussen Jezus en zijn Vader: zij zijn 
één (Johannes 10,30). De Vader kent Hem en heeft 
Hem lief (10,14.17). En zoals de Vader Jezus kent, 
zo kent Hij zijn schapen (10,15). Ook daar zit geen 
licht tussen. Hij heeft er alles voor over, zelfs zijn 
leven, om de schapen tot één kudde te verenigen 
(10,15.17-18). Het staat in schril contrast met de 
gedachte van Kajafas, dat het in het belang is van 
het volk dat één man sterft, opdat niet het hele volk 
verloren gaat (11,50). Juist de dood van deze herder, 
die zijn leven uit vrije wil geeft (10,18), zal immers 
de verstrooide kinderen van God bijeenbrengen tot 
één kudde (11,52).

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  
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die ons richting wijzen en ons het goede nieuws 
melden van uw toekomst. Wij bidden U: kom tot 
ons met uw Woord dat spreekt van uw grenzeloze 
liefde. Wek ons geloof in Jezus, uw dienstknecht, 
die voor ons de weg gebaand heeft naar U, Gij die 
leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Matteus 24,13: Maar wie tot het einde volhardt, zal 
gered worden.

Overweging: Geef niet op!
Ons onvermogen om af te maken waar we aan 
beginnen is zichtbaar in de kleinste dingen: Een 
grasveld dat niet helemaal gemaaid is. Een half 
uitgelezen boek. Of op de pijnlijkste gebieden 
van het leven: Een in de steek gelaten kind. 
Een gestrand huwelijk. Is het mogelijk dat wat 
ik schrijf op dit moment gelezen wordt door 
iemand die overweegt het op te geven? Als dat 
zo is, wil ik je aansporen om door te zetten. Ik 
wil je aanmoedigen om te denken aan Jezus’ 
vastbeslotenheid aan het kruis. Jezus gaf niet op. 
Maar denk maar niet dat Hij niet in de verleiding 
kwam. Waren er momenten waarop Hij wilde 
opgeven? Zeker weten. Daarom zijn zijn woorden 
zo fantastisch. ‘Het is volbracht.’

Gebed
Trouwe God, U die zich in Jezus met ons verbonden 
hebt, wij bidden U: open ons hart voor uw Woord 
en open onze ogen steeds opnieuw. Laat uw goede 
boodschap in ons weerklinken, opdat wij er de 
waarde van erkennen en haar doorgeven aan de 
mensen en de wereld om ons heen.  Dit bidden wij 
U door Jezus Christus, uw Zoon en ons voorbeeld 
ten leven. Amen. 

Dagtekst
Handelingen 13,43-52: Want zo luidt de opdracht 
van de Heer aan ons: ‘Ik heb u opgesteld als een 
licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het 
uiteinde van de aarde.’

Overweging: De uitnodiging
Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is dat 
een bewijs van eer. Om die reden verdient elke 
uitnodiging een vriendelijke, weloverwogen 
reactie. Maar de meest fantastische uitnodigingen 
zitten niet in enveloppen. Die vind je in de Bijbel. 
Je kunt niet over God lezen zonder te zien hoe 
Hij uitnodigingen in het rond strooit. Hij nodigde 
Adam uit om met Eva te trouwen, de dieren om 
de ark binnen te gaan, Nehemia om Jeruzalem te 
herbouwen. God is een uitnodigende God. God 
opent deuren en wenkt vermoeide pelgrims. Hij 
wist hen op een tafel tjokvol eten. Zijn uitnodiging 
heeft echter niet alleen betrekking op een maaltijd, 
maar op het leven. Het is een uitnodigning om zijn 
koninkrijk binnen te gaan. Wie er mag komen? 
Iedereen die dat wil. 

Gebed
Goede God, U bent een God die sterker is dan de 
dood en U hebt ieder van ons tot leven geroepen. 
Wij bidden U: maak ons ontvankelijk om uw Woord 
te verstaan en uw liefde te herkennen. Laat uw 
Geest over ons komen om ons te bezielen, opdat 
wij van harte goede werken doen en aan ieder 
liefdadigheid bewijzen. Dat vragen wij U door 
Jezus, de Heer, die leeft bij U, vandaag en tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 

Hij wist wat er zou gebeuren. ‘Al voor de 
grondvesting van de wereld is hij door God 
uitgekozen.’ (1 Pet. 1:20). Elk grammetje lijden 
was opgenomen in het script – het was aan Hem 
om de rol in te vullen. Niet dat Hij dat moest doen. 
Nazaret was een gezellig stadje. Waarom zou Hij 
geen timmerzaakje openen? Zijn identiteit geheim 
houden? Gedwongen worden om te sterven is één 
ding, maar vrijwillig je kruis op je nemen is iets 
heel anders. 

Gebed
Goede God, wij verlangen naar U, omdat U ons 
leven geeft. Open ons hart voor Jezus, uw Zoon, 
die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen, ons 
menselijk nabij. Geef dat wij ons hier mogen laten 
voeden door uw woorden van liefde en leven. Dit 
bidden wij U vandaag, morgen en alle dagen, tot in 
eeuwigheid. Amen. 

Dagtekst
Spreuken 10,4: Een luie hand brengt armoede, 
maar ijverige handen maken rijk.

Overweging: Spreken en doen
Wanneer we niet alleen spreken over maar vooral 
handelen in zorgvuldigheid, wanneer we niet 
alleen spreken over betrouwbaarheid, maar ook 
betrouwbaar zijn, wanneer we niet alleen spreken 
over de kwetsbare mens, maar ook daadwerkelijke 
liefde en aandacht geven, brengen wij u dan aan het 
licht, geven wij dan stem aan uw wil, zelfs als wij 
U niet bij uw naam noemen? Recht doen aan een 
verscheidenheid van mensen is dat luisteren naar 
uw stem? 

Gebed
Barmhartige God, Gij hebt uw Zoon Jezus gezonden 
met het oog op ons en ons behoud. Wij danken U 
om Hem die beloofde niemand verloren te laten 
gaan. Wek in ons hart dezelfde gezindheid en maak 
ons bereik om Hem te volgen. Zo bidden wij U voor 
vandaag en voor alle dagen die U ons geeft. Amen. 

Dagtekst
Prediker 11,4: Wie op de wind blijft letten komt 
niet aan zaaien toe, en wie naar de wolken blijft 
kijken komt niet tot oogsten.

Overweging: Hij geeft zichzelf aan ons
Er is een verhaal over een man die op safari was 
in de Afrikaanse jungle. De gids vóór hem had een 
machete en baande een weg tussen het hoge gras 
en de dichte struiken. De reiziger, die uitgeput was 
en het ontzettend warm had, zei gefrustreerd: 
‘Waar zijn we? Weet je eigelijk wel waar je me 
heen brengt? Waar is het pad?’ De ervaren gids 
stopte even en hij keek achterom, naar de man. Hij 
antwoordde: ‘Ik ben het pad.’ Wij stellen dezelfde 
vragen, of niet soms? We vragen God: ‘Waar brengt 
U me naartoe? Waar is het Pad? En net als de gids 
vertelt Hij het ons niet. O, Hij geeft ons af en toe 
misschien een hint, maar dat is alles. Als Hij het 
wel zou vertellen, zouden we Hem dan begrijpen? 
Zouden we onze positie kunnen bevatten? Nee. Wij 
zijn, net als de reiziger, niet bekend in de jungle. 
Dus in plaats van ons een antwoord te geven, geeft 
Jezus ons een veel groter geschenk. Hij geeft ons 
zichzelf. 

Gebed
Goede God, onze weg door het leven hoeven wij 
niet alleen te gaan. Steeds weer zendt Gij mensen 

Dagtekst
Handelingen 5,32: Wij zijn daarvan de getuigen, 
samen met de heilige Geest, die God gegeven heeft 
aan wie Hem gehoorzamen.

Overweging: God komt in ons leven
Je moet bladeren bij elkaar harken. Een stuur 
vasthouden. Een buurman de hand schudden. 
Simpel gezegd, je hebt dingen te doen. God ook. 
Baby’s hebben knuffels nodig. Kinderen moeten 
ingestopt worden. Aidswezen hebben een thuis 
nodig. Gestreste leidinggevende hebben hoop 
nodig. God heeft werk te doen. En Hij gebruikt 
onze handen om dat voor elkaar te krijgen. Wat 
een hand is in een handschoen is de heilige Geest 
in een christen. God komt in ons binnen. Soms 
haast zonder dat je het merkt. Soms op een manier 
die alles op z’n kop zet. God stopt zijn vingers in 
ons leven en centimeter voor centimeter eist Hij 
het terrein op dat Hem toebehoort. Je tong. Die 
eist Hij op voor zijn boodschap. Je voeten. Die 
vordert Hij om er zijn doel mee te bereiken. Je 
verstand? Dat heeft Hij gemaakt, en Hij is van plan 
het te gebruiken tot zijn eer. Jouw ogen, gezicht en 
handen? Daardoorheen zal Hij huilen, glimlachen 
en aanraken. 

Gebed
Goede God, U bent de bron van alle leven. Herschep 
mij en maak mij tot mens die uw Woord verstaat en 
die vertrouwt op leven dat over de dood heen reikt. 
Dat vraag ik U in de geest van Jezus, deze dag en 
alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Handelingen 5,41: Zij verlieten het Sanhedrin, blij 
dat ze waardig bevonden waren om vanwege die 
naam smadelijk behandeld te worden.

Overweging: Hij koos voor het kruis
Jezus’ gehoorzaamheid begon in een klein stadje, in 
de plaatselijke timmerwerkplaats. ‘Jezus begon zijn 
verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was.’ 
(Luc. 3:23). Om de wereld te kunnen veranderen, 
moest Jezus afscheid nemen van het wereldje waar 
Hij tot dan toe in geleefd had. Hij moest Maria een 
kus geven. In de keuken een laatste maaltijd eten, 
een laatste wandelingetje maken door de straten. 
Beklom Hij een van de heuvels rond Nazaret en 
dacht Hij aan de dag waarop Hij een heuvel in de 
buurt van Jeruzalem zou beklimmen? 

gebeden voor iedere dag
Maandag 23 april

Dinsdag 24 april

vervolg van pagina B1

Zaterdag 28 april

Donderdag 26 april

Luister Naar De Inspiratie v/d dag  
ma. - vr. : 07.30u op

Woensdag 25 april

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

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

en op Youtube:
Centraal Media Informatie 

RK Bisdom Paramaribo

Vrijdag 27 april
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FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

Gewijzigde openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
12.00-20.00u.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
De vijftig dagen van de paastijd zijn uitermate 
geschikt om te reflecteren op ons leven dat van 
Christus zelf komt. We zijn christenen in de mate 
waarin we Jezus Christus in onszelf laten leven.  

Het eerste sacrament
Vanuit het sacrament van het doopsel is het 
christelijk leven in ons ontstoken. Het Pasen van 
Christus, vol van zijn nieuwheid, bereikt ons door 
het doopsel om ons naar zijn beeld te veranderen. 
Hij is de Heer van ons bestaan.
Het doopsel is “het fundament van heel het 
christelijk leven” (Catechismus van de katholieke 
Kerk, 1213). Het is het eerste sacrament: de 
deur die Jezus Christus, de Heer, de toegang 
verschaft tot onze persoon en ons de kans geeft 
ondergedompeld te worden in Zijn mysterie.

Nieuw leven
Het Griekse woord voor ‘dopen’ betekent 
‘onderdompelen’ (vlg. de Catechismus, 1214). Het 
bad met water is een ritus die bij verschillende 
religies voorkomt om een overgang uit te drukken, 
een teken van zuivering voor een nieuw begin. 
Maar als het lichaam wordt ondergedompeld in het 
water, wordt de ziel ondergedompeld in Christus 
. De zonde wordt vergeven en we verkrijgen de 
schittering van goddelijk licht.
Krachtens de Heilige Geest, dompelt het doopsel 
ons onder in de dood en de verrijzenis van de 
Heer. De oude mens -gedomineerd door de zonde 
die ons scheidt van God- wordt verdronken in het 
doopvont. De nieuwe mens -opnieuw geschapen 
in Jezus- wordt geboren. In Hem zijn al Adams 
kinderen geroepen tot nieuw leven.

Doopsel gedenken
Het doopsel is dus een wedergeboorte. Ik ben er 
zeker van, dat wij ons allemaal de dag van onze 
geboorte herinneren. Maar ik vraag me af: weet 
iedereen wat de datum van zijn of haar doopsel is? 
Heel veel mensen weten die datum niet. Maar als 
we de dag van onze geboorte vieren, waarom dan 
niet de dag van onze wedergeboorte vieren, of ten 
minste gedenken?

Als je niet weet wanneer jij gedoopt bent, vraag het 

aan je vader, moeder, tantes, ooms, en vergeet het 
dan nooit meer. Bedank op de dag van je doopsel de 
Heer, want toen is Jezus in je gekomen, is de Heilige 
Geest in je gekomen.  Wij moeten allemaal weten 
wanneer we gedoopt zijn. Het is een ander soort 
verjaardag: de verjaardag van de wedergeboorte.    

Het leven van de Drie-Eenheid
Laten we denken aan de laatste woorden van 
de Verrezen Heer aan de apostelen. Het is een 
heel duidelijk mandaat: “Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” 
(Mt. 28,19). Door middel van het doopsel, wordt 
degene die in Christus gelooft, ondergedompeld in 
het leven van de Drie-eenheid.

Het doopwater is het water waarover de Heilige 
Geest is afgeroepen die “het leven geeft”. Jezus 
zei tegen Nikodémus: Als iemand niet geboren 
is uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet 
binnengaan. Wat geboren is uit het vlees is vlees, 
en wat geboren is uit de Geest is geest (Joh. 3,5-6).

Ledematen
Het doopsel is een indringend teken van 
wedergeboorte om in een nieuw leven te wandelen. 
Door de doop in Christus' dood zijn wij met Hem 
begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de 
macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, 
een nieuw leven zouden leiden” (Rom. 6,3-4). Door 
ons onder te dompelen in Christus, maakt het 
doopsel ons ook tot een ledemaat van zijn Lichaam, 
dat de Kerk is, en deelgenoot aan haar zending 
in de wereld (vlg. de Catechismus, 1213). Wij zijn 
ledematen van het Lichaam van Christus.
Het doopsel geeft Christus de kans om in ons te 
leven en geeft ons de kans om verenigd met Hem 
te leven, om samen te werken in de Kerk, ieder 
vanuit zijn eigen situatie, aan de transformatie van 
de wereld. We ontvangen het doopsel eenmaal en 
het verlicht dan ons hele leven; het begeleidt onze 
wegen tot aan het hemelse Jeruzalem.

Kinderdoop
Al sinds de oudheid worden kinderen gedoopt in 
het geloof van hun ouders (vlg. de ritus van de 
kinderdoop).  Sommige mensen denken: waarom 

geloofsverdieping
Het Doopsel: de verjaardag van onze wedergeboorte
Tijdens de algemene audiëntie van 11 april sprak paus Franciscus over de betekenis van het doopsel.

WIM SARIS
Samen leren geloven

De auteur geeft een analyse van de 
veranderingen in de samenleving 
en de kerk, die om een andere 
opvoeding en catechese vragen. Dan 
presenteert hij de ‘relatiecatechese’ 
als een alternatief voor de bestaande 
catechesemodellen. Hij gaat ook na 
welke mogelijkheden de mensen zelf hebben bij hun 
persoonlijke ontwikkeling en hun gelovige vorming.
Haarlem: Gottmer, 1982; 288 blz. Prijs: Srd 7,50

N.G.M. VAN DOORNIK
Jesus was een jood

Een christelijke visie op het 
jodendom. Een boekje over de 
verhouding van christenen en joden, 
waarin vooral aandacht wordt 
besteed aan de jood als religieus 
mens.
Prijs: Srd 2,50

een kindje dopen dat het niet begrijpt? We hopen 
dat hij opgroeit, dat hij het gaat begrijpen en dan 
zelf om het doopsel zal vragen. Maar dat betekent 
dat je geen vertrouwen hebt in de Heilige Geest, 
want als wij een kindje dopen, komt de Heilige 
Geest in dat kindje binnen. De Heilige Geest laat in 
dat kindje, van kinds af aan, christelijke deugden 
groeien die vervolgens tot bloei zullen komen. Je 
moet iedereen, alle kinderen, deze kans bieden om 
de heilige Geest in hen te hebben; die begeleidt hen 
hun leven lang.

Verchristelijking
Niemand verdient het doopsel, dat altijd een 
gratis geschenk is voor iedereen, volwassenen 
en pasgeborenen. Maar zoals dat gebeurt bij een 
zaadje vol leven, wortelt dit geschenk zich en 
brengt het vrucht voort op de grond die gevoed is 
door het geloof.

De doopgeloften die we elk jaar hernieuwen in de 
paaswake moeten elke dag opnieuw opleven, opdat 
het doopsel ‘verchristelijkt’: wij moeten niet bang 
zijn voor dit woord. Het doopsel ‘verchristelijkt’ 
ons; wie het doopsel heeft ontvangen, 
‘verchristelijkt’, lijkt op Christus, verandert in 
Christus en wordt zo echt tot een andere Christus 
gemaakt.

Bron: KN/bewerkt-mk/2018
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eer van God zou niet het einde betekenen, maar 
een nieuw begin. Jezus volgen kan vijandschap, 
lijden en dood betekenen, maar het uiteindelijke 
uitzicht is het leven! Voor zo’n leven in overgave 
verleent God ons zijn genade!

Uit: Dag in Dag uit

Streven naar 
zuiverheid

Vandaag een greep uit een van de bekendste 
hoofdstukken van Leviticus. Het bevat richtlijnen 
die heilig leven op het oog hebben. Heilig leven, 
het heeft alles te maken met eerbied en ontzag 
voor God, de Schepper en Onderhouder van 
het leven. Alles wat Hij heeft gemaakt, heeft 
zijn plaats en tijd onder de zon. Door de regels 
heen klinkt de opdracht die Adam en Eva in 
het paradijs kregen: onderhoud en bewaak het 
unieke van alles wat geschapen is. Zo wordt 
vermenging, chaos en dood voorkomen. Daarbij 
hebben de kwetsbaren Gods bijzondere aandacht. 
Heilig leven, ook van ons wordt het gevraagd. De 
uitdaging ligt er om te streven naar zuiverheid, 
recht en bescherming van de zwakkeren. 
Gelukkig hoeven we het niet op eigen kracht te 
doen. We hebben Gods Geest in ons. Heilig leven 
krijgt vorm waar wij Gods Heilige Geest Zijn werk 
laten doen. Daar vindt herschepping plaats.

Uit: Filippus  Dagboek

Jezelf liefhebben

Om jezelf te kunnen aanvaarden en lief te 
hebben is het glimlachen van een kind nodig, 
de fijnzinnige humor van een mens die in zijn 
hart nog kind gebleven is. Wie zich te ernstig 
neemt, moet zich ofwel groot maken en doen 
alsof hij een belangrijke persoonlijkheid is, ofwel 
veracht zichzelf en maakt zich kleiner dan hij in 
werkelijkheid is. Jezelf liefhebben betekent, jezelf 
liefhebben zoals je bent geworden.

Uit: Vergeet het beste niet

Herken Mij in alles

Kijk naar de overvloed van de natuur, naar de 
schoonheid om je heen en herken Mij in alles. 
Hoeveel keer per dag, terwijl je heen en weer 
loopt, kijk je naar de wonderen om je heen en ben 
je dankbaar voor alles? Meestal ben je zo gehaast 
dat je een groot deel mist en deze wonderen 
en schoonheid die je ziel zouden verheffen en 
verfrissen, onvoldoende in je opneemt. Het is een 
zaak van je ogen openen en gevoeliger gewaar 
zijn. Begin nu meteen je steeds gewaar te worden 
van de dingen die je hart blij maken, de geest 
verfrissen en het bewustzijn verheffen. Hoe meer 
schoonheid je kunt uitstralen. Hoe meer liefde je 
opneemt, hoe meer liefde je kunt geven. De wereld 
heeft meer en meer liefde, schoonheid, harmonie 
en begrip nodig en jij bent degene die ze door 
moet geven. Waarom open je je hart niet nu en 
doe je het niet nu?

Uit: Open innerlijke deuren

Volg Mij 

Petrus wordt door Jezus opnieuw in dienst 
genomen en opgeroepen om Jezus te volgen. Dat 
‘volgen’ betekent vooral: je laten leiden. Het beeld 
dat Jezus schetst, maakt duidelijk dat dit voor 
niemand eenvoudig is. Niets is toch mooier dan 
eigen baas zijn?! Maar dat is nu juist wat Jezus 
heeft afgewezen! Als verlosser van de wereld 
leefde Hij in volkomen toewijding aan God. Hij 
nam het heft niet in eigen handen, maar wijdde 
zich geheel aan zijn opdracht. Nu spreekt Jezus, 
nadat Hij de dood heeft overwonnen en de schuld 
heeft weggedragen, Zijn leerling toe: zo zou ook 
Petrus’ weg eruit gaan zien. Ook zijn streven tot 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Roeping: Het zich door God geroepen voelen 
tot het priesterschap of tot het intreden in een 
klooster of congregatie.

Leefregel: Voorgeschreven levenswijze van 
kloosterlingen in een door stichter(es) vastgelegde 
regel van orde. Ook seculieren in kapittels werd 
een bepaalde levenswijze voorgeschreven.

Scriptorium: Naam van het vertrek in het 
klooster waar handschriften werden vervaardigd 
of overgeschreven. Zij fungeerden tevens als 
schrijfscholen.

Scrutinium: 
1 Onderzoek naar de kennis van de geloofsleer en 
naar de levenswandel van de catechumeen voordat 
hij of zij het doopsel ontvangt. 2 Onderzoek naar 
de bekwaamheid van een persoon die een kerkelijk 
ambt gaat bekleden of een wijding ontvangt.

Secularisatie: 
1 De onteigening van kerkelijk bezit door de staat. 
Kerkelijke goederen en instellingen worden onder 
het beheer van leken gebracht. 2 Verlof door de 
Heilige Stoel aan religieuzen gegeven om voorgoed 
buiten de congregatie of het klooster te leven. 3 
Het proces waardoor de voornaamste sectoren 
van het maatschappelijk leven worden onttrokken 
aan de invloed van de kerk c.q. het geloof. Centrale 
aspecten van secularisatie zijn: ontkerkelijking, 
ontkerstening, verlies van traditie, van rituelen en 
van het sacrale.

Seculier:
1 Wereldlijk gezag, zoals de paus bezit als hoofd 
van de Vaticaanse staat. 2 Geestelijke die niet aan 
een orde of congregatie is verbonden, maar tot een 
bisdom behoort. Een seculiere geestelijke wordt 
ook wel wereldheer genoemd.

Seminarie, Seminarium:
1 Opleidingsinstituut met internaat voor 
de opleiding tot katholiek geestelijke. Men 
onderscheidt het klein -seminarie, waar de 
opleiding van 12 – 18 jarigen wordt verzorgd, 
en het groot – seminarie , waar de religieuze, 
wetenschappelijke en pastorale vorming tot 
priester plaatsvindt. Hier worden doorgaans twee 
jaar aan de studie van filosofische vakken en vier 
jaar aan de studie van theologische disciplines 
gewijd. 2 Opleidingsinstituut voor predikanten.

Septuagint:
De Griekse vertaling van het Oude Testament, die 
tussen circa 250 en 100 v.Chr. tot stand kwam. 
Volgens de legende zouden 72 geleerden in 72 
dagen te Alexandrië het Oude Testament in het 
Grieks vertaald hebben. De vertaling was nodig, 
omdat vele joden ten gevolge van de ballingschap 
het Hebreeuws niet meer voldoende beheersten. 
Bij de Joden had de Septuagint aanvankelijk enig 
gezag; later distantieerden zij zich ervan. Voor de 
christelijke gemeente, die deze Griekse vertaling 
gebruikte, kreeg zij grote betekenis. Kenmerkend 
voor de Septuagint is de open canon. Hierdoor 
kregen de zogenaamde deuterocanonieke boeken 
toegang tot de canon van de bijbel.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED
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Frankrijk heeft stem katholieke Kerk nodig

wereldkerk

Paus Franciscus is erg verontrust over de huidige 
situatie in de wereld, waarin men moeilijk tot 
overeenstemming komt over gezamenlijke actie 
voor vrede in Syrië en elders op de wereld.
Hij zei dit zondag na het Regina Coeli-gebed tot 
de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Franciscus 
voegde toe onophoudelijk te bidden voor vrede en 
alle mensen van goede wil uit te nodigen dat te 
blijven doen. Tegelijk deed hij opnieuw een beroep 
op alle politieke leiders, “opdat rechtvaardigheid 
en vrede zegevieren”.

Syrische patriarchen veroordelen 
'agressie tegen Syrië'
Zaterdag hadden drie Syrische patriarchen – onder 
wie een katholieke – laten weten te bidden voor 
vrede in Syrië en wereldwijd en de veiligheid, 
overwinning en verlossing van Syrië van alle 
soorten oorlogen en terrorisme. Ook vroegen 
ze om versterkte inspanning voor nationale 
verzoening in hun land.
De drie kerkleiders deden dit in een verklaring 
waarin ze de bombardementen op Syrië door 
de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
veroordeelden. Met de aanval, zo stellen ze onder 
meer, zouden de kansen op een vreedzame 
oplossing van het conflict vernietigd zijn.

De drie schrijven: “Wij veroordelen de brute 
agressie die vanmorgen tegen ons kostbare land 
Syrië plaatsvond door de VS, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk, onder de beschuldigingen 
dat de Syrische regering chemische wapens heeft 
gebruikt, en wijzen deze af.”

Aanval 'schending internationale wetten'
De verklaring is ondertekend door het hoofd van 
de Syrisch-orthodoxe Kerk, patriarch Ignatius 
Afrem II, de Grieks-orthodoxe patriarch van 
Antiochië Johannes X, en het hoofd van de 
melkitisch-Grieks-katholieke Kerk, patriarch Jozef 
Absi. Die laatste Kerk is met Rome geünieerd.

Volgens de patriarchen zijn de bombardementen 
een duidelijke schending van de internationale 
wetten en het VN-handvest, omdat het een 
ongerechtvaardigde aanval is op een soeverein 
land, lid van de VN, door machtige landen aan 
welke Syrië op geen enkele wijze schade heeft 
berokkend.

Vraag aan VN-veiligheidsraad
Ze schrijven ook van mening te zijn dat er geen 
afdoende en helder bewijs is dat Syrië chemische 
wapens bezit en gebruikt, en vragen de VN-
veiligheidsraad zijn natuurlijke rol te spelen in het 
brengen van vrede in plaats van bij te dragen aan 
het escaleren van oorlogen.
Verder ondermijnt de aanval volgens hen het werk 
van de onderzoekscommissie die de situatie in het 
land tegen het licht zou moeten houden. Ook zou 
met de aanval de mogelijkheid op een vreedzame 
oplossing van het conflict vernietigd zijn, en 
zou deze terreurorganisaties aanmoedigen en 
stimuleren hun terreur voort te zetten.
De patriarchen prijzen het Syrische regeringsleger 
dat volgens hen “niet zal buigen voor externe of 
interne terroristische agressie”. 

Bron: KN-Zenith/bewerkt lsk

Paus ‘verontrust over huidige situatie wereld’

De Franse president Emmanuel Macron heeft de 
katholieke Kerk opgeroepen zich te mengen in het 
politieke debat, vooral in bio-ethische kwesties.
“Waar ik u toe wil oproepen is tot politieke 
deelname in ons nationale en ons Europese debat”, 
zei Macron maandag in een toespraak tot de 
katholieke bisschoppen. “Uw geloof maakt deel uit 
van de betrokkenheid die dit debat nodig heeft.”

Historisch
De ontmoeting tussen de president met de 
bisschoppen kan historisch worden genoemd 
omdat de Franse staat sinds 1905 strikt seculier 
is. Religieuze perspectieven gelden in het politieke 
debat als taboe.

Spirituele dorst
Frankrijk wordt volgens Macron niet alleen 
geraakt door de economische crisis, maar ook door 
relativisme en zelfs nihil is.  “Onze tijdgenoten, of 
zij nu geloven of niet geloven, hebben het nodig 
ook een ander perspectief op de mens te horen dan 
alleen het materiële. Er moet een dorst worden 
gelest, de dorst naar het absolute. Het gaat niet om 
bekering, maar om een geluid, samen met anderen, 
dat nog steeds over de mens durft te spreken als 
een levende geest.”

Beperkte blik
De president benadrukte dat secularisme niet 

bedoeld is om de spiritualiteit die zovelen van 
onze medeburgers voedt uit de samenleving te 
bannen. “Door bewust mijn ogen te sluiten voor 
de spirituele dimensie die katholieken stoppen in 
hun morele, intellectuele, familiaire, professionele 
en sociale leven zou ik mijzelf veroordelen tot een 
beperkte blik op Frankrijk. Het zou betekenen 
dat ik het land, zijn geschiedenis, zijn burgers 
negeer en onverschilligheid voorwend. Ik zou mijn 
opdracht niet serieus nemen.”

Bio-ethische kwesties
Macrons opmerkelijke toespraak komt aan de 
vooravond van een parlementair debat over 
de hervorming van de wetgeving rond bio-
ethische kwesties. “Die zal mogelijk leiden tot het 
legaliseren van euthanasie en het toestaan van IVF 
voor alleenstaande vrouwen en lesbische koppels”, 
aldus de hoofdredacteur van een katholieke blog, 
Guillaume de Thieulloy. 
Macron sprak zich tijdens zijn 
verkiezingscampagne uit voor verruiming van de 
wet inzake IVF.

Waardigheid van de mens
De president prees de bijdrage van de Kerk aan 
de samenleving, in het bijzonder voor de meest 
kwetsbare groepen “ongeacht etniciteit of religie”.
Hij stond onder meer stil bij het coherente denken 
van de Kerk over de mens. “U beschouwt het 
beschermen van het leven als onze plicht, vooral 
als dit leven weerloos is. Tussen het leven van 
het ongeboren kind, het leven op de drempel van 
de dood en dat van de vluchteling die alles kwijt 
is, ziet u dezelfde karakteristiek van beroving, 
naaktheid en absolute kwetsbaarheid”, aldus 
Macron. “Ik geloof in een politieke betrokkenheid 
die de waardigheid van de mens dient.”

Relatie Kerk en staat herstellen
“De relatie tussen Kerk en staat is verslechterd en 
het is belangrijk voor ons en voor mij om die te 

herstellen.”
Hoewel veel katholieken blij zijn met de woorden 
van de president, blijft het volgens waarnemers 
afwachten wat in de praktijk ermee zal gebeuren. 
Veel katholieken stemden vorig jaar op Macrons 
tegenkandidaat François Fillon. 

Bron: KN/bewerkt lsk

Kardinaal Parolin pleit 
voor een ecologische 
bekering

Kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van 
de Heilige Stoel, zei op een milieuconferentie in 
Papoea-Nieuw-Guinea dat de individualistische 
instelling, die zo typisch is voor onze tijd, een 
ernstige bedreiging vormt voor het milieu. Aan 
de bijeenkomst van 11 tot 18 april 2018 namen 
kerkleiders deel uit Australië, Nieuw-Zeeland, 
de Stille Oceaan, Papoea-Nieuw-Guinea en de 
Salomonseilanden.

“Onze ideologische ingesteldheid heeft een 
sterke invloed op onze benadering van ecologie 
en milieu”, sprak kardinaal Parolin. Vooral  het 
individualisme heeft bijzonder schadelijke 
gevolgen  voor het milieu. De staatssecretaris pleit 
voor een ecologische bekering, met het oog op het 
behoud van de schepping, die een gave van God  is.  

Hij voegde er nog aan toe: ”Sommige rampen 
worden aangewakkerd door een gebrek aan 
duurzame ontwikkeling, industriële exploitatie 
en de leegplundering van het land. We 
moeten een verantwoordelijke en bescheiden 
levensstijl nastreven, voor het behoud van het 
gemeenschappelijke huis.”. 

Bron: kerknet.be/I.Media
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Bahrein krijgt 
kathedraal

Voorstel voor een 
synode over vrouwen

wereldkerk

Het kerknieuws, 
elke dag om 10.00u 

en de herhaling om 16.00u

DOORDENKERTJE

”Een vooroordeel is moeilijker te 

splitsen dan een atoom.”

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.

De nieuwe eerbiedwaardigen maakten zich 
vooral verdienstelijk in de verkondiging en het 
liefdadigheidswerk bij de armen.

Paus Franciscus heeft zaterdag de decreten 
ondertekend voor de eerbiedwaardigheid van 3 
priesters en 5 religieuzen. Het gaat onder meer 
om de Canadese religieuze Elisabeth Bruyère 
(1818-1876), die op haar 21ste de congregatie 
van de zusters van naastenliefde stichtte. Haar 
congregatie zou zich onderscheiden in de strijd 
tegen tyfus. Ook de Indiase priester Varghese 

Payapilly (1876-1929), de stichter van een 
zustercongregatie voor de verkondiging van het 
Evangelie bij de armen en kastelozen kan - mits de 
erkenning van een wonder - al op korte tijd zalig 
verklaard worden.

De andere nieuwe eerbiedwaardigen zijn de 
Portugese priester en stichter van de congregatie 
van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 
Fatima Emanuele Nunes Formigão (1883-1958); 
de Italiaanse priester en ordestichter van de 
congregatie van de priesters van het Allerheiligste 
Sacrament Ludovico Longari (1889-1963), de 
zuster en congregatiestichtster Margherita 
Ricci Curbastro (1856-1923), de Italiaanse 
religieuze en stichter van een armencongregatie 
van franciscanessen Florenza Giovanna 
Profilio (1873-1956), de Siciliaanse zuster en 
congregatiestichtster Maria Dolores di Cristo 
Re (1888-1967) en de Baskische zuster Justa 
Domínguez de Vidaurreta e Idoy (1875-1958).

Bron: Kerknet.be /I.Media

Drie priesters en vijf religieuzen eerbiedwaardig

Paus Franciscus heeft dinsdagmiddag 
gewaarschuwd voor priesters die werken alsof 
ze bezeten zijn. De Kerk heeft nood aan normale, 
eenvoudige, milde, evenwichtige priesters, 
waarvan de geest voortdurend wordt vernieuwd 
door God en voor wie God op de eerste plaats 
komt. Franciscus herinnerde hen aan Gods logica 
van genade, waarbij diegenen die zichzelf klein 
maakt groot is en waarbij de laatsten de eersten 
zijn. In deze tijd waarin er nood is aan eenheid, 
heeft de kerk deze genade het hardst nodig.

Op Aswoensdag 2016 verleende paus Franciscus 
een speciaal mandaat aan meer dan 1.000 
priesters uit de hele wereld, de zogenaamde 
missionarissen van barmhartigheid, omdat zij 
werden gezonden om de genade en barmhartigheid 
van God uit te dragen. Deze geestelijken kregen 
van hem ook de bevoegdheid om vergiffenis te 
schenken voor zonden waarvoor de bevoegdheid 
om die te vergeven uitsluitend aan het Vaticaan 
was voorbehouden. Aanvankelijk werd dat 
mandaat slechts voor de duur van het Heilig Jaar 
van Barmhartigheid van 2015/16 verleend. Maar 
later werd het door de paus voor onbepaalde tijd 

verlengd.

De meeste van missionarissen van barmhartigheid 
zijn verbonden aan kathedralen of de 
heiligdommen van bedevaartplaatsen die tijdens 
het Heilig Jaar jubelkerk waren. Recent nog 
verklaarde de prefect van de Pauselijke Raad 
voor de Nieuwe Evangelisatie dat de paus 
voor bedevaartsoorden een bijzondere rol ziet 
weggelegd als plaatsen van genade en ontmoeting 
met de Goddelijke Barmhartigheid.

Bron: kerknet.be/Vaticannews.va

Begin maart hebben de leden van de Pauselijke 
Commissie voor Latijns-Amerika, 17 kardinalen 
en bisschoppen, overlegd over de situatie van de 
vrouw in Kerk en samenleving. Daarvoor waren 
14 vrouwen uit Latijns-Amerika uitgenodigd. De 
conclusie was dat er een bewustzijnsverandering 
in de Kerk moet komen.

“De katholieke Kerk, die het voorbeeld van 
Jezus volgt, moet vrij zijn van alle vooroordelen, 
stereotyperingen en discriminatie jegens 
vrouwen”. Zo begint de verklaring van de 
commissie. Het document noemt onder meer de 
achtergestelde positie van vrouwen bij armen, 
inheemse en afro-amerikaanse groepen. De 
commissie stelt ook dat vrouwen actief moeten 
worden betrokken bij het vormingsproces van 
priesters, zodat de toekomstige clerici optimaal 
hun voordeel kunnen doen met de begaafdheid van 
vrouwen.

In het najaar van 2019 vindt in Vaticaanstad een 
bijzondere assemblee van de bisschoppensynode 
plaats. Die zal volledig gewijd zijn aan de 
ecologische en sociale problematiek van het 
Amazonegebied.

Bron: kro.nl/bewerkt lsk

In het Golfstaatje Bahrein wordt deze maand 
begonnen met de bouw van een kerk met 
tweeduizend zitplaatsen. De kathedraal van Onze-
Lieve-Vrouw van Arabië moet in 2021 klaar zijn, 
vertelt de apostolisch vicaris van Noord-Arabië 
aan website aleteia.org.

De kathedraal wordt de tweede katholieke kerk 
in het bijna geheel islamitische Bahrein. De 
koning van deze staat schonk de grond waarop 
de kerk moet verrijzen vijf jaar geleden aan de 
christenen in zijn land. Dat zijn er naar schatting 
achtduizend, maar net als in andere Golfstaten 
groeit dat aantal snel, vooral door de instroom van 
arbeidsmigranten uit de Filipijnen en India.

Het apostolisch vicariaat Noord-Arabië, een soort 
bisdom in oprichting, beslaat behalve Bahrein ook 
Qatar, Saoedi-Arabië en Koeweit. Het totaal aantal 
christenen in deze landen loopt volgens de vicaris 
in de miljoenen. 

Bron KN/Aleteia

Paus ontmoet priesters van Barmhartigheid
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vr 20 16.30u: Huwelijksinzegening Randy Dankoor & 
Demoedsha Alendy 
za 21 08.30u: Doopinstructie aankomende 
communicantjes
 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
za 28 19.00u: Eucharistieviering
zo 29 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
Mededelingen:
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• 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.

za 21 17.30u: H. Mis
wo 25 17.30u: Marialof 
za 28 17.30u: H. Mis

za 21 18.00u: Vooravond vierde paaszondag - 
roepingenzondag - kindernevendienst
zo 22 08.00u: H. Mis vierde paaszondag - 
roepingenzondag - kindernevendienst
ma 23 18.00u: H. Mis
wo 25 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
do 26 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.) 
vr 27 18.00u: Geen dienst wegens KJS-samenkomst!
za 28 18.00u: Vooravond vijfde paaszondag
zo 29  08.00u: H. Mis vijfde paaszondag
Mededelingen op Noord:
• Roepingenzondag: bijzondere collecte voor de opleiding 
van jonge priesters en religieuzen
• Dit weekeinde hebben wij weer kindernevendienst in alle 
drie de kerken.
• Maandelijkse rouwdienst: woensdag 25 april 2018 om 
18.00u
• ‘Een kwartiertje voor God’: donderdag 26 april van vier 
tot zes!
• 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!

zo 22 08.00u: H. Mis vierde paaszondag - 
roepingenzondag - kindernevendienst
zo 29 08.00u: Woord - Comm. Dienst vijfde paaszondag 

zo 22 09.00u: Woord - Comm. Dienst vierde paaszondag 
- roepingenzondag - kindernevendienst
zo 29 09.00u: H. Mis vijfde paaszondag 

zo 22 10.00u: Woco
 11.45u: Engelse mis
zo 29 10.00u: H. Mis
 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.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 21 19.00u: H. Mis
zo 22 08.00u: Woco
za 28 19.00u: H. Mis
zo 29 08.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

zo 22 08.00u: Woco
ma 23 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 24 18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 25 18.30u: Begi Kerki

za 21 10.00u: Eucharistie Huize Ashiana
zo 22 08.00u: WOCO
 18.30u: Rozenkransgebed  
 19.00u: Eucharistieviering
wo 25 18.30u: Rozenkransgebed 
 19.00u Eucharistieviering
vr 27 17.30u: Doopinstructie (doop 6 mei )
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw 
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij 
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr. 
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry: -Persoonlijk Gebed en Coaching 
voor broeders die daar behoefte aan hebben op elke 1e 
vrijdagmiddag van de maand , alleen volgens afspraak bij 
broeder Eddy op 881-5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond 
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.

zo 22 08.00u: Eucharistieviering
ma 23 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
 18.00u: PK Volwassenencatechese
 18.00u: Bidgroep van de Charismatische 
Vernieuwing
wo 25 17.00u: PK Vormsel
do 26 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis
vr 27 18.00u: Bevrijdings- en genezingsdiens

zo 22 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
wo 25 08.00u: Schooldienst
• Zondag 15 april 2018 zijn gedoopt: Milan Tjong A Kiet, 
Givan Tjong A Kiet, Marcelieno Dixon, Shaviro Dixon, Eliza 
Dixon en De-Zeahn Vijent. Wij feliciteren deze dopelingen, 
hun ouders en peten van harte en hopen dat zij opgroeien 

in het licht van Jezus.
• 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.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de 
ouders met de pater. 
De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe 
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op 
zaterdagmiddag 17.30u.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur 
Eucharistieviering

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.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf 
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna 
jeugdclub tot 12:00 u)

Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om 
18.00u.

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

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

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

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

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

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

Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

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

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

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

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

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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

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

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

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; 
E-mail: jan.geerits@gmail.com

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

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

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

com | FB: heiligebernadettekerk

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

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

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
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 17.00u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 26 18.30u: Gebedsgroep
vr 27 07.00u: H. Mis | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededeling:
Groot Henar: zondag 22 april: 11.00u: H. Communie aan 
huis voor een zieke | 17.00u: H. Mis

zo 22 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco. Zondag 4 van Pasen

zo 22 08.00u: Rozenkransgebed  
 08.30u: H. Mis. Zondag 4 van Pasen
ma 23 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
di 24 17.00u: Rouwdienst voor overl. Betsy Jubitana
wo 25 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
do 26 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
 17.00u: Volwassenencatechese

zo 22 09.00u: Woco

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

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

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

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese / 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering / 19.30u - 
Eucharistieviering

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

zo 22 08.00u: Eucharistieviering (ptr Noordermeer)
Mededeling:
Mgr. W. de Bekker is t/m 18 mei 2018 afwezig. Wij wensen 
hem een gezegende vakantie toe.

zo 22 09.00u: Woco
di 24 19.00u: Rozenkransgebed
wo 25 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 21 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis. Zondag 4 van Pasen
zo 22 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 23 19.00u: H. Mis
di 24 16.00u: Seniorensoos
 16.30u: Parochiecatechese
wo 25 10.00u: Volwassenencatechese

zo 22 08.00u: Eucharistieviering (ptr Jan)
ma 23 16.30-18.30u: Catechese (leidsters) EHC en H. 
Vormsel
di 24 18.00u: Diaconiegroep
wo 25 16.00-18.00u: Spreekuur ptr Fransiskus
 18.30-19.00u: Eucharistieviering (ptr Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur ptr Fransiskus – volgens 
afspraak
do 26 10.00-16.00u: Spreekuur ptr Jan – volgens 
afspraak

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

za 21 19.00u: Eucharistieviering
di 24 18.30u: Gebedsdienst
wo 25 16.30u: PK  H. Vormsel (leidster)
 17.30u: Volwassenencatechese
do 26 16.30u: PK H. Vormsel (pater)
 17.30u: Spreekuur | 18.30u: Eucharistieviering
vr 27 16.30u: PK-EHC (leidster)
za 28 19.00u: Eucharistieviering.

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Pastoor: Ademar Fereira de Maia
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
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O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg

Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593

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.

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

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

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

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

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

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

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

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

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

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

HEILIGE GEEST - Waldeck 
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

Chileense misbruikslachtoffers zijn paus 
Franciscus dankbaar voor de brief waarin hij zijn 
excuses aanbiedt voor het onderschatten van de 
crisis in Chili.
Drie slachtoffers van priester Fernando Karadima, 
t.w. James Hamilton, Jose Andres Murillo en Juan 
Carlos Cruz, lieten in een verklaring weten de brief 
van de paus te waarderen. “De schade die door de 
hierarchie van de Chileense Kerk is aangericht, 
waar de paus naar verwijst, heeft veel mensen 
geraakt, niet alleen ons”, stellen de drie. “Het doel 
van al onze acties is altijd erkenning, vergeving 
en herstel geweest van wat er geleden is, en dat 
blijft het tot zero tolerance tegen misbruik en 
verdoezeling in de Kerk realiteit wordt.”

Paus vraagt vergeving 
In zijn op 11 april 2018 door het Vaticaan 
vrijgegeven brief vraagt de paus “vergeving aan 
allen die ik heb beledigd”. Hij schrijft te hopen “dat 
in de komende weken persoonlijk te kunnen doen”.
In gesprek met CNN Chili zei Cruz dankbaar 
te zijn voor het excuus en de uitdrukking van 
schaamte van de paus. Hij zei te hopen op een 
open discussie met Franciscus over de pijn van 
misbruikslachtoffers.

Bisschop Barros getuige
Chileense misbruikslachtoffers stellen dat de 
huidige bisschop van Osorno, Juan Barros, er als 
priester getuige van is geweest hoe zij door diens 
mentor, pater Karadima, misbruikt werden. Ook 
zou hij brieven van slachtoffers achtergehouden 
hebben.
Karadima werd schuldig bevonden aan het 
seksueel misbruiken van jongens en uit 
het priesterambt gezet. De beschuldigde 
heeft het misbruik steeds ontkend. Hij werd 
niet civielrechtelijk vervolgd omdat de 
verjaringstermijn was verlopen.

Onderzoeker naar Chili gestuurd
Tijdens zijn bezoek aan Chili zorgde de paus voor 
controverse door te stellen dat er geen bewijs 

tegen Barros was en door het woord “laster” te 
gebruiken. Later bood hij zijn excuses aan aan 
de slachtoffers en zei zich bewust te zijn dat zijn 
woordkeus velen verwond had.
Kort daarop stuurde hij de Maltese aartsbisschop 
Charles Scicluna naar Chili om de zaak tegen 
bisschop Barros te onderzoeken.  Scicluna bood 
onlangs zijn bevindingen aan paus Franciscus aan.

Parochianen in bisdom Osorno verdeeld
De parochianen in het bisdom blijven verdeeld: 
sommigen blijven bisschop Barros steunen, 
anderen willen dat hij opstapt. Een woordvoerder 
van parochianen die protesteerden tegen de 
aanstelling van Barros in hun bisdom, liet weten 
dat zij “de bereidheid van de paus om vertrouwen 
te herstellen, waarderen. Daarvoor is echter meer 
nodig dan het vertrek van de omstreden bisschop”. 

Bron KN/CNS – bewerkt lsk

Chileense misbruikslachtoffers zijn paus 
dankbaar voor excuusbrief
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