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“Ik en mijn huis zullen de Here dienen” – Driedaagse conferentie KCV

Door Betty Cederboom en Lucille Karg

Nieuwe zalving
Ze liep regelrecht in de armen van iemand die 
óf haar zus óf een goede vriendin moet zijn. De 
omhelzing was stevig. Een bevestiging: ik heb nu 
ook een nieuwe zalving ontvangen.
De driedaagse conferentie met als thema 
ontvang een nieuwe zalving (1Joh. 2:20) met als 
gastspreker Mgr. Michael Stewart uit St.-Vincent 
en de Grenadines werd gehouden van 13-15 april 
2018. De Katholieke Charismatische Vernieuwing 
heeft met deze conferentie weer een groep nieuwe 
mensen in contact gebracht met de nieuwe zalving 
van de Heilige Geest. Voor anderen was het een 
boost in hun actieve geloofsleven. 

Radicale keuze
Zuster R. :“Het heeft mijn hart geraakt. Ik heb 
een radicale keuze gemaakt. Mijn keuzes waren 
soms ‘dege dege’. Een conferentie die ik nooit zal 
vergeten. Vooral het verhaal van de vogel. Een 
jongen ging naar een wijze man in het dorp die 
altijd alles wist. Hij vroeg de man: ‘Wat heb ik in 
mijn hand?’ De man zei: ‘Een vogel.’  De jongen 
vervolgde: ‘Is het dood of is het levend?’ De man 
dacht: als ik zeg ‘dood’, dan laat hij de vogel los om 
te vliegen en als ik zeg ‘levend’, dan knijpt hij de 
vogel dood. De man antwoordde: ‘Of het dood is 
of levend, die keuze ligt in jouw handen.’ Dat zegt 
Jezus ook. Ik twijfelde vroeger, maar nu heb ik een 
radicale keuze gemaakt en een paar vrienden in 
mijn telefoon geblokt. Met hun berichten lieten zij 
me vaak twijfelen.”
Dit was een van de vele reacties. De conferentie 
heeft de deelnemers naar het punt gebracht om een 
radicale keuze te maken voor Jezus; reeds op de 
eerste avond tijdens de overweging over een nieuw 
hart en een nieuwe geest. Op de tweede dag tijdens 
de overweging dorst naar levend water wees Mgr. 
Steward op het gevaar van de verlangens van 
deze wereld die je dorst niet kunnen lessen zoals: 
feestvieren, nieuwe kleding en haarstijlen, groot 
huis, positie, geld en drugs. Hij ontrafelde Jezus als 
de bron van levend water dat onze dorst lest.

De Geest en onze zonden
Diaken Todi vergeleek de zalving van de Heilige 

Geest met een softwareprogramma dat je moet 
downloaden in een computer en dat werkt als 
een tempel. Met deze software kun je zonden de 
baas zijn. Zonde zorgt ervoor dat mensen niet 
actief zijn in het geloof en blokkeert de weg naar 
eeuwig leven. De spreker waarschuwde voor de 
manier waarop vrijheid wordt ingevuld door 
zelfzuchtigheid. Mgr. Steward riep alle aanwezigen 
op om in de katholieke kerk te bidden voor de 
Heilige Geest en zich open te stellen voor Zijn 
gaven. Ook wees de priester op het belang van het 
lezen van Gods woord, iedere dag. 

Belofte
Een hoogtepunt van de conferentie was de 
belofte waarbij de gelovigen hun handen op de 
Bijbel mochten leggen en plechtig beloofden: 
ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen, een 
zeer emotioneel moment. Uitdrukkelijk werd 
gesteld dat alleen degenen die er ready voor 
waren deze belofte mochten doen. Het was dus 
geen verplichting of een standaardritueel, maar 
iedereen kon gewoon voor zichzelf nagaan of ze dit 
wel wilden doen. En ja hoor, de hele zaal, bijkans 
350 personen, heeft gebruikgemaakt van de 
gelegenheid. 
Enkele personen deelden hun ervaringen:
Zuster A.: “Ik had al een hele tijd een vervelend 
gevoel. Toen er werd gebeden is het weggegaan 
en niet meer teruggekomen. Het onderdeel van 
zondag, waar we onze verantwoordelijkheid 
voor ons geloof moesten uitspreken namelijk: ik 
en mijn huis, wij zullen de Here dienen, vond ik 
heel belangrijk. Ik heb 8 kinderen en ik bid dat 
alle kinderen de Here zullen dienen. Het grootste 
gedeelte doet dat. Ik heb ervaren dat God kracht 
geeft.”
Zuster R.: “Voor mij was dit een nieuwe ervaring. 
Ik heb een bevestiging gekregen van wat God 
eerder had gezegd bij de retraite (kneed mij Heer) 
tijdens de veertigdagentijd dit jaar. En nu een 

derde keer vandaag in de profetie. De Heer zegt 
dat ik niet naar de andere kant moet kijken: jij en 
je huisgezin zullen de Here dienen. Ik moest die 
herbevestiging doen voor mijn familie, jong en oud. 
Net als Moses dacht ik hoe moet ik dat doen? Maar 
ik vroeg de Heer om me te leiden.”
Zuster Ch.: “God heeft grote dingen in mijn 
leven gedaan. Ik heb mijn leven al 4 jaren geheel 
aan God gegeven. Ik ben Hem dankbaar dat Hij 
me gevonden heeft en gebracht heeft vanuit 
de duisternis naar het licht. Ik ben naar deze 
bijeenkomst gekomen met een verwachting en 
ik heb zelfs meer gehad dan ik voor mogelijk had 
gehouden. Ik blijf op het pad van de Heer, ondanks 
tegenslagen soms, maar God is almachtig en ik 
vertrap de duivel, in Jezus naam.”

Praise Team
De praise en worship teams van de KCV Moengo en 
Paramaribo hebben een fantastische job verricht 
met de manier waarop zij het aanwezige kerkvolk 
tot de Heer mochten leiden. Hun bediening was 
zodanig, dat de aanwezigen reeds tijdens de 
lofprijzing en aanbidding de aanwezigheid van 
Gods Geest en Zijn werken mochten ervaren. 

Tevreden terugblik
De voorzitter van de KCV, Gordon Babel, geeft 
in een interview aan dat hij met dankbaarheid 
terugblikt op het geheel. God heeft weer grote 
dingen gedaan en Hij gaat door. Ook de KCV gaat 
door met haar activiteiten om mensen te helpen 
om te groeien in hun geloof en zo Gods liefde ten 
volle te kunnen ervaren.
Aan hoofdspreker, Mgr. Michael, die voor het 
eerst in Suriname het Woord van de Heer mocht 
verkondigen, werd gevraagd naar zijn ervaringen: 
“Het is goed in Suriname te zijn. Ik heb leuke 
mensen ontmoet die van God houden en openstaan 
voor de werking van Gods Geest. Ik ben onder de 
indruk van het aantal jongemannen en hun actieve 
participatie in de lofprijzing. De kerk is levendig en 
KCV speelt hierin een belangrijke rol. Ik dank God 
voor de gelegenheid dat ik het geloof met jullie heb 
mogen delen. Ik bid dat meer mensen zich mogen 
openstellen voor de charismatische gaven binnen 
onze kerk. Niet alleen in Suriname maar in het 
gehele Caribisch gebied. May God bless you all!”
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TE KOOP

Op dinsdag 24 april is in Hamont, België, na 
een lange strijd tegen ziekte, pater Gerard 
heengegaan. Pater Gerard heeft in augustus 
vorig jaar zijn missie in ons land afgesloten en is 
voorgoed teruggekeerd naar België. Nog heel goed 
in de herinnering is het afscheidsfeest in de H.-
Driekoningenparochie op 21 augustus vorig jaar, 
temidden van de parochianen van Paramaribo-
Noord, die pater Gerard altijd heel nauw in zijn 
hart heeft gedragen. Met een opgewekte pater 
Gerard op het afscheidsfeest had niemand kunnen 
vermoeden dat hij nauwelijks acht maanden later 
er niet meer zou zijn.

Pater Gerard is geboren op 18 juni 1939 te 
Ellikom, België, en is priester gewijd op 10 juli 
1966 te Meeuwen, België, door kardinaal Jozef 
Cardijn. Daarvóór had hij van 1962 tot 1966 
zijn theologiestudie gedaan aan de Universitas 
Gregoriana te Rome. Pater Gerard was dus lijfelijk 
aanwezig in Rome tijdens het Tweede Vaticaanse 
Concilie, iets waar hij heel geanimeerd over kon 
vertellen. Van 1966 tot 1978 was hij werkzaam als 
pastoor in het Bisdom Logroño in Spanje, waar hij 
zijn vloeiendheid in het Spaans heeft opgedaan.

Pater Gerard arriveerde in ons land op 26 juli 
1988 en is aangesteld als pastoor van de H.-
Driekoningenparochie, wat hij tot aan zijn vertrek 
is gebleven. Hij was ook vele jaren lid van de 
Priesterraad en het College van Consultoren van 
ons Bisdom.

De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 2 

mei vanuit de Salvator-Mundikerk in Hamont-Lo, 
België.

Wij zijn Onze Lieve Heer dankbaar dat Hij de kerk 
in Suriname heeft begenadigd met de persoon, 
het leven en werken van pater Gerard, en wij 
bidden dat Hij hem nu de bekroning van zijn leven 
onder ons mag geven door hem op te nemen in de 
gelukzaligheid van het hemels paradijs.

Pater Gerard Geyskens, SDS
In Memoriam
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geloof & leven
Ad Limina – deel 2

Door: P. Tjon Kiem Sang

Pre-Synodale ontmoeting
In het eerste deel van dit artikel, dat in de vorige 
editie van Omhoog verscheen, heb ik reeds 
melding gemaakt van de vergadering die vooraf 
ging aan het Ad-Liminabezoek van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie (AEC). Die vergadering 
was de eerste vergadering van de pre-Synodale 
Raad, welke door paus Franciscus is ingesteld 
om de Synode van de Amazone, gepland voor 
oktober 2019, voor te bereiden. Daags voor zijn 
vertrek naar Rome ontving Mgr. Choennie een 
schrijven van de secretaris-generaal van de 
Bisschoppensynode, kardinaal Lorenzo Baldisseri, 
dat de paus onze bisschop ook had benoemd tot lid 
van deze pre-Synodale Raad.

Een stille aanwezigheid
Er bestaat reeds enkele jaren een bijzondere 
raad in het Amazonegebied: de REPAM – Red 
Ecclesial Panamazonica, oftewel de Raad van 
Panamazonische Kerken. De algemeen secretaris 
van deze raad, de heer Mauricio Lopez, is ook lid 
van de pre-Synodale raad en de indrukken die hij 
geeft over deze eerste vergadering, waar de paus 
ook bij aanwezig was, komen goed overeen met 
die van Mgr. Choennie: “De aanwezigheid van de 
paus was een stille aanwezigheid en waarover de 
paus zelf zei dat hij deel is van het proces om te 
luisteren, om te begrijpen hoe het synodale proces 
werkt om dan, op een of andere manier, dat proces 
op gepaste wijze te begeleiden.” De paus was niet 
aanwezig om te domineren of te dirigeren, maar 
echt om het proces te assisteren. “De paus was echt 
voor elke deelnemer aanwezig, niet alleen tijdens 
de besprekingen, maar ook tijdens de pauzes in de 
café, waar hij beschikbaar was voor eenieder om 
te spreken, te luisteren en zich te verdiepen in de 
missie van elk lid.”

Het synodaal proces
Deze meeting van de pre-Synodale Raad moet 
uitmonden in een officiële tekst, die door 
het secretariaat van de Bisschoppensynode 
uitgegeven zal worden als het Lineamenta, oftwel 
voorbereidingstekst, voor de synode van 2019. Dit 
is de standaard werkwijze bij elke synode: eerst 
gaat er een Lineamente naar alle bisschoppen 

over heel de wereld, welke dient als discussiestuk 
voor de bisdommen wereldwijd. De opmerkingen 
van deze discussies worden dan opgestuurd 
naar Rome en deze worden dan verwerkt tot een 
lijviger tekst, het Instrumentum Laboris, wat dan 
dient als de hoofdtekst voor de synode. Tijdens de 
synode wordt aan de hand van deze Instrumentum 
Laboris breedvoerig gediscussieerd om dan te 
komen tot een finaal document, wat doorgaans 
bekend staat als de Postsynodale Apostolische 
Exhortatie. Dit is een gezaghebbend document 
waarin de paus de inzichten uit de synode 
verwerkt heeft tot een beleidsdocument.

Authentiek luisteren
Volgens Mauricio Lopez hangt het succes van 
deze synode af van de capaciteit van eenieder, 
maar vooral het kerkelijk gezag, om actief te 
luisteren en adequaat te ontvangen opdat er een 
antwoord gegeven kan worden dat heel de kerk 
verrijkt. De aanwezigheid van de vele missionaire 
bisschoppen, die leven en werken in de Amazone, 
was als een nieuwe levensadem, een frisse wind, 
want allen getuigden vanuit hun eigen ervaringen 
aan de basis: vanuit hun geworteld zijn in de eigen 
realiteit in de Amazone en vanuit hun dagelijkse 
en directe contacten met de gemeenschappen in 
de Amazone. Volgens Lopez zal dit zonder twijfel 
het synodaal proces maken tot een die met beide 
voeten in de aarde staat.

Heiligverklaring Petrus Donders
Het Ad-Liminabezoek bestaat niet alleen uit een 
ontmoeting met de paus, maar behelst tevens 
ontmoetingen met de verschillende departementen 
van het Vaticaan. Zo kwamen de AEC-bisschoppen 
onder andere langs bij de Congregatie voor de 
Geloofsleer, de Congregatie voor de Eredienst 

en Sacramenten, de Pauselijke Raad voor de 
Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, de 
Pauselijke Raad voor Leken en het Gezin, de 
Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika, enz. 
Een voor ons bisdom belangrijk bezoek was aan 
de Congregatie voor de Heiligverklaringen. In 
zijn gesprek met de prefect van deze congregatie, 
kardinaal Angelo Amato, bracht Mgr. Choennie 
vanzelfsprekend de heiligverklaring van Petrus 
Donders aan de orde. Na dit gesprek was het voor 
de bisschop duidelijk dat er van onze zijde nog 
heel grote inspanningen gepleegd moeten worden, 
willen wij dat de heiligverklaring van Petrus 
Donders een realiteit wordt. Vooral belangrijk 
daarbij is de juiste procedure, de juiste personen 
en de juiste contacten! Een van de belangrijkste 
inzichten die daarbij is dat het proces niet enkel 
vanuit Suriname en ook niet vanuit Nederland 
kan worden geleid. Als het daarbij blijft kan het 
nog heel lang duren voordat het een feit is. Het is 
dringend nodig dat er in Rome zelf een postulator 
is die namens ons het proces leidt en warm houdt.

Tot slot
Wanneer u dit artikel leest is het bezoek van de 
bisschop aan Rome inmiddels afgerond. Vanuit 
Rome reist hij naar Malta, waar hij een ontmoeting 
heeft met de lokale aartsbisschop, Mgr. Charles 
Jude Scicluna. Op maandag 30 april reist de 
bisschop rond half 1 vanuit Malta terug naar 
Nederland, waar hij nog een weekje zal verblijven 
voor enkele laatste ontmoetingen. Op zijn schema 
staan onder andere nog een bezoek aan het 
generalaat van de Fraters CMM in Tilburg en aan 
de bisschop van Rotterdam, Mgr. Johannes van 
den Hende. Wij hopen de bisschop gezond en wel 
weer op Surinaamse bodem te verwelkomen op 
zondagavond, 6 mei.

door Stichting Devotie Petrus Donders

Jongeren St.-Jozef Copieweg
Op de drempel van de Goede Week, op zaterdag 24 
maart, zijn ruim 45 jongeren van de parochie St.- 
Jozefkerk van de Copieweg op bedevaart geweest. 
Zij zijn voor de eerste keer in Batavia en zijn onder 
de indruk van wat zij die dag hebben meegemaakt. 
Samen met de andere pelgrims bestaat de groep 
uit tachtig personen. 
Met alle eerbied en in alle rust lopen ze de 
kruisweg, aandachtig luisterend – en ook 
meezingend - naar de verhalen, de lezingen uit 
de Bijbel, de gebeden en de gezangen behorende 
bij de 14 staties. In aansluiting op de 13e statie 
– in de kerk - wordt de H. Mis gevierd met  pater 
Fransiskus Mistrianto als hoofdcelebrant 
bijgestaan door pater Martin Noordermeer, de 
bedevaartpriester.

Luisteren naar Gods stem
Na het bidden van de vele intenties komt een 
pelgrim naar voren en de priesters en alle 
aanwezigen bidden intens en met uitgestrekte 
armen voor het blijvend welzijn van deze persoon. 
Aan het eind van deze viering gunt de celebrant de 
aanwezigen ruimschoots de gelegenheid  om in alle 
stilte in deze omgeving en op deze heilige grond te 
luisteren naar Gods stem. 
Bij statie 14, op de plaats waar Zalige Petrus 
Donders begraven lag, eindigt deze kruisweg 
met Misviering. Velen branden nog een kaarsje 
onder andere uit dankbaarheid voor het 
mogen deelnemen aan deze bedevaart op deze 

palmzaterdag 2018 aan het begin van de Goede 
Week.

Initiatief voor grotere groep jonge pelgrims
Een van de verantwoordelijken van de groep 
jongeren informeert dat zij zullen werken aan de 
voorbereidingen voor de organisatie van een grote 
bedevaart met maximaal 150 jongeren om hen 
bewuster te maken van het leven en de werken van 
Zalige Petrus Donders in ons land, in het bijzonder 
zijn verblijf in Batavia waar hij gedurende 27 
jaren de ernstig verminkte melaatse medemensen 
liefdevol heeft verzorgd.
Stichting Devotie Petrus Donders juicht dit 
toe en zal zeker haar bijdrage leveren voor het 
succesvol uitvoeren van dit initiatief. De volgende 
bedevaarten zullen plaatsvinden op zaterdag 28 
april en zaterdag 19 mei a.s. 

Bedevaart in voorbereiding op de Goede Week
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Door pater Martin Noordermeer OMI

Een belangrijke gebeurtenis
(Wie wordt de plaatsvervanger voor Judas 
Iscarioth? Hand. 1,12-26)
Donderdag 10 mei vieren wij in de katholieke 
kerk het feest van ‘s Heren Hemelvaart. Het is wel 
niet de liturgische viering ervan, want die wordt 
de zondag erna gevierd. In vele landen is de vrije 
dag van ’s Heren Hemelvaart vervallen en is het 
feest verschoven naar de zondag erna, zoals in 
Suriname. Maar voor velen blijft deze donderdag 
de VEERTIGSTE DAG na Pasen, de echte dag van ’s 
Heren Hemelvaart.

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis 
van de kerk van Christus vond plaats tussen 
de Hemelvaart van Jezus en het gebeuren op 
Pinksteren in Jeruzalem, op de 50e dag na 
Pasen. Pinksteren – Penetekostes in het Grieks, 
betekent de VIJFTIGSTE. Deze gebeurtenis 
wordt beschreven in het eerste hoofdstuk van de 
Handelingen der apostelen I,12-26. Dit verhaal 
werd altijd gelezen op de 7e zondag van Pasen, dat 
wil zeggen de zondag na Hemelvaart, in alle drie 
jaren, cyclus A, B en C. 

Judas Iscarioth
Aangezien tegenwoordig Hemelvaart bijna altijd 
op de zondag na Hemelvaart gevierd wordt, vervalt 
dat stukje elk jaar en wordt er geen aandacht 
besteed aan dit gebeuren, namelijk dat de jonge 
gemeenschap van volgelingen van Jezus onder 
leiding van Petrus het initiatief nam om een 
opvolger te zoeken voor Judas Iscarioth, die uit de 
groep was getreden door zelfdoding. 
Hij had zijn meester verraden voor een som geld, 
namelijk dertig zilverlingen, dat was in die tijd de 
prijs van een slaaf. Hij had wel wroeging, want 
hij gooide de zilverstukken in de tempel. “Ik heb 
onschuldig bloed verraden …” Maar hij kon niet 
het geloof en berouw opbrengen om zijn Meester 
vergiffenis te vragen en verhing zich. 

Apostelambt
Het is opvallend dat Petrus na het heengaan van 
Jezus de leiding nam van de groep. Hij werd zich 
bewust van zijn zending, opdracht door Jezus aan 
hem toevertrouwd: “Simon, voortaan zal je Petrus 
heten, Kefas, de steenrots, waarop ik Mijn Kerk zal 
bouwen”.

Na de Hemelvaart van de Heer Jezus gingen de 
elf apostelen en de ‘leerlingen’ terug naar de 
bovenzaal, daar waar ze vaker bij elkaar kwamen 
en ook het Laatste Avondmaal hadden gevierd. Ze 
waren met ongeveer 120 mensen bij elkaar.
”In die dagen – na de Hemelvaart van de Heer 
– waren de broeders en zusters bij elkaar met 
ongeveer 120 personen en Petrus nam het woord: 
‘Broeders en Zusters, het Schriftwoord moest in 
vervulling gaan dat de Heilige Geest door de mond 
van koning David in zijn psalmen heeft gesproken 
over Judas die de gids is geworden van hen die 
Jezus kwamen gevangen nemen in de hof van 
Olijven.’ (Hand. I,15 en volgende verzen.)

Mattias
Psalm 109,7-8 zegt hierover: ”Zijn rechtszaak 
loopt uit op een vonnis, zelfs zijn gebed wordt als 
zonde aangemerkt; dan zullen zijn dagen geteld 
zijn en … dan neemt een ander zijn functie over.” 
Hand. I,21: ”Dus moet een van de mannen die tot 
ons gezelschap behoren gedurende de tijd dat de 
Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel 
van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd 
weggenomen, en met ons een getuige worden van 

Zijn verrijzenis. 

Men stelde er twee voor die aan bovengestelde 
voorwaarden voldeden: Jozef, ook Barsabbas 
geheten en Mattias. Toen baden zij als volgt: ‘Gij, 
Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij 
van deze twee hebt uitverkoren om de plaats in 
te nemen in het dienstwerk en het apostelambt, 
waaraan Judas ontrouw is geworden.’ Toen liet 
men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd 
toegevoegd aan de groep van elf apostelen.” 

Voorwaarden
Er worden hier duidelijk drie voorwaarden gesteld 
om apostel te worden.
1. De kandidaat moet Jezus gekend hebben vanaf 
het doopsel van Jezus door Johannes de Doper 
in de Jordaan tot aan Zijn dood op Golgotha in 
Jeruzalem;
2. De kandidaat moet ook getuige zijn van de Heer 
en Hem in levende lijve hebben ontmoet na Zijn 
verrijzenis op die paasmorgen. Ooggetuige van de 
verrezen Heer!
3. De kandidaat moet door Jezus zelf geroepen 
worden en daarom stelt Petrus voor om te loten 
tussen de twee kandidaten Barsabbas en Mattias, 
die aan de twee voorwaarden voldeden. De uitslag 
zou men aanvaarden als zijnde de keuze van de 
Heer zelf.
Het lot viel op Mattias. Men aanvaardde dus dat 
het de wil van Jezus was om Mattias aan te stellen 
als opvolger van Judas Iscarioth en toe te voegen 
aan het college van 11 apostelen. Zo was het getal 
weer op 12 apostelen, zodat het gebeuren dat 
volgde, het gebeuren van Pinksteren in hoofdstuk 
2, plaatsvond terwijl de groep weer bestond 
uit 12 apostelen, zoals Jezus dat had gewild. 
Meteen hierna verhaalt het boek Handelingen 
der apostelen het gebeuren van Pinksteren in 
Jeruzalem. 

Het getal 12
Jezus heeft niet voor niets 12 apostelen genomen, 

gekozen, geroepen. In het Oude Testament werd 
het volk Gods gevormd door de 12 zonen van Jakob. 
Jakob was de kleinzoon van Abraham en zoon 
van Isaak. Hij had een tweelingbroer Ezau. Jakob 
kreeg een andere naam, namelijk Israël en onder 
deze naam is hij beter bekend bij ons. (Over deze 
naamsverandering kunt u lezen in Gn. 32,23-33). 
Zijn 12 zonen vormden de 12 stammen van Israël, 
het volk Gods dat bezit zou nemen van het beloofde 
land dat Jahwe God onder ede had beloofd aan 
hun voorouders, Abraham, Isaak en Jakob, de zgn. 
stamvaders van het Joodse volk.

Om in de lijn te blijven van het Oude Testament 
heeft Jezus 12 apostelen gekozen en daarom 
stelt Petrus voor om een opvolger te kiezen voor 
Judas Iscarioth om op die groep van 12 apostelen 
het volk van God van het Nieuwe Testament te 
stichten. Daarom werd het getal van elf apostelen 
aangevuld met Mattias als twaalfde. Direct 
hierna wordt het pinkstergebeuren verhaald, 
de stichtingsdag van de kerk. Het college van 
apostelen was weer volledig, twaalf leden. Op die 
groep apostelen kon Jezus Zijn kerk bouwen. Onder 
leiding van Petrus, de steenrots, kon het werk van 
Jezus voortgang vinden.

Combinatie van heilige getallen
Hemelvaart valt op de 40e dag na Pasen: dat is 
een donderdag, dit jaar valt het op 10 mei. Van 
Hemelvaart tot Pinksteren is 10 dagen: zo valt 
Pinksteren op de 50e dag na Pasen. 7x7+1. Dit is 
geen rekenkundige formule, hoewel het klopt, 
maar allereerst een combinatie van heilige 
getallen. 7 is een heilig getal en 7x7 is dus nog 
heiliger en als men daar het heilig getal 1 (één) – 
dat staat voor Jahwe de ENIGE, de ENE – optelt bij 
7x7 dan krijgen we 50, VIJFTIG, dan krijgen we het 
getal van de volmaaktheid, voleinding, voltooiing. 
De Heilige Geest komt het werk van Jezus Christus 
VOLTOOIEN op de VIJFTIGSTE dag na Pasen: 
PINKSTEREN.

Mattias vervangt Judas Iscarioth
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liturgie & leven

Vijfde zondag van Pasen

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de 
apostelen 9, 26-31
In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, 
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar 
allen waren bang van hem, omdat zij niet konden 
geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok 
zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen, en 
verhaalde hun hoe hij onderweg de Heer gezien 
had, en dat Deze tot hem had gesproken, en hoe 
hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de 
naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem 
geregeld met hen om, terwijl hij onverschrokken 
optrad in de naam van de Heer. Hij sprak en 
disputeerde met de Hellenisten. Dezen probeerden 
hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten 
kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea, en 
lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de 
kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij 
werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren, 

en nam gestadig in aantal toe door vertroosting 
van de heilige Geest.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de 
heilige apostel Johannes 3, 18-24
Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden 
en leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze 
maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid 
dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan 
mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten 
geruststellen ook als het ons veroordeelt, want God 
is groter dan ons hart en Hij weet alles. Dierbare 
vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft 
te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God 
omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen 
omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat 
Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte 
geloven in zijn Zoon Christus en elkaar liefhebben 
zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden 
onderhoudt blijft in God en God blijft in hem. En 
dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij 
ons gegeven heeft.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 15, 1-8
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de 
ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt 
Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, 
opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein 
dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft 
in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan 
de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. 
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft 
terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want 
los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij 
blijft wordt hij weggeworpen als rank en verdort; 
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze 
verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden 
in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het 
krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat 
gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen 
zijn.’

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Wantrouwen en vertrouwen
We lezen de wederwaardigheden van Paulus in die 
oosterse landen en beseffen dat de verspreiding 
van het christendom daar zijn aanvang nam. Deze 
verspreiding ging niet altijd van een leien dakje 
en ze werd ook geconfronteerd met wantrouwen, 
bedreiging, uitzetting. Er waren momenten dat de 
zendeling voor zijn leven moest vrezen.  Hoe goed 
verwoordt de dichter van Psalm 22 dan de angsten 
en twijfels van de gelovige, het gevoel dat hij in de 
steek gelaten is, dat er niemand is die hem bijstaat, 
dat hij niets is. Hij is ‘een worm en geen mens’ (vers 
7). Het is de psalm waarvan de aanvangsverzen 
door Jezus aangehaald werden toen Hij aan het 
kruis hing: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
Mij verlaten?’ Toch is er vertrouwen in God en het 
slot van vers 22, ‘U geeft mij antwoord’, vormt 
de overgang naar een danklied. Gods naam zal 
bekend gemaakt worden, niet alleen in de kring 
van naasten, zelfs ‘tot aan de einden van de aarde 
zal men de Heer gedenken en zich tot Hem wenden’ 
(Psalm 22,27). Paulus en zijn leerlingen hebben hun 
opdracht met bezieling uitgevoerd.

Het nieuwe inzicht
Paulus zal de Hebreeuwse Bijbel goed gekend 
hebben door zijn studie bij de Farizeeër en 
Schriftgeleerde Gamaliël. Als hij onderweg is naar 
Damascus om daar aanhangers van Jezus’ leer 
te arresteren, krijgt hij een openbaring van de 
verrezen Christus. Daarna wordt hij een overtuigde 
verkondiger van diens leer, niet alleen onder de 
Joden, maar ook onder de ‘heidenen’. Centraal in 
deze verkondiging staat de heilsverwachting van de 
doorbraak van Gods heerschappij onder de mensen. 
Dat nieuwe inzicht bracht Jezus in zijn optreden. 
Johannes laat in zijn evangelie Jezus vertellen hoe 
die heerschappij tot stand kan komen. Het zijn 
de bekende ‘Ik ben’-woorden die Johannes Hem 
in de mond legt. Jezus noemt zichzelf de wijnstok 
en de Vader de wijnbouwer. Hij zet uiteen hoe de 
wijnbouwer met de wijnstok omgaat, en Hij maakt 
ook duidelijk dat een rank zonder wijnstok niets is, 
geen levensvatbaarheid heeft.

Het visioen van de vruchtbare wijngaard
De beeldspraak van de wijnstok en de ranken komt 
niet zomaar uit de lucht vallen. In heel wat teksten 
in het Oude Testament lezen we over de wijngaard. 

Het begint al bij Noach die helemaal opnieuw 
moest beginnen na de zondvloed en landbouwer 
werd. ‘En hij legde als eerste een wijngaard aan’ 
(Genesis 9,20). We lezen erover in het boek Numeri 
waar de verspieders uit het beloofde land een 
wijnrank met één druiventros (maar wat voor een!) 
meebrengen (Numeri 13,23). De profeet Micha 
schildert de messiaanse tijd als onbezorgd kunnen 
zitten onder je vijgenboom en wijnstok (Micha 
4,4). In het Hooglied ten slotte wordt de wijngaard 
symbool voor de geliefde: zij is door de zon 
gekleurd en zij bloeit en geurt voor haar bruidegom 
(Hooglied 2,13). De wijnstok is vanaf het begin het 
onweerlegbare teken dat toekomst mogelijk is en 
de nieuwe aarde bereikbaar. Maar in al die verhalen 
komt wel naar voren dat de zorg van de wijnbouwer 
voor zijn wijngaard niet een strikt zakelijke moet 
zijn. Hij moet ook betrokkenheid tonen, en liefde 
en gevoel hebben voor de wijngaard. De intieme 
en zorgvolle relatie tussen de wijnbouwer en 
zijn wijnstokken is voor de profeten het meest 
volkomen beeld van de manier waarop God omgaat 
met zijn volk, met Israël, de wijngaard. 

Liefde voor alles
De gemeente van Johannes had het hard te 
verduren en in hun beproeving en wanhoop vinden 
zij hun levensgrond in Jezus, die zij laat zeggen: ’Ik 
ben de ware wijnstok’ (15,1). Hij is de stam en geen 
rank kan het uithouden zonder Hem. Hij brengt 
leven en wie zichzelf van Hem afsnijdt, verdort. 
Wie aan Hem blijft vasthouden, wordt vruchtbaar. 
Het gaat om verbondenheid, om gemeenschap. 
De verbondenheid met Jezus is de levensstreng. 
Maar het gaat om meer. Wat uit de wijnstok in 
de ranken stroomt en hen in leven houdt, is de 
liefde. De ‘Ik ben’-woorden zijn altijd verbonden 
met wat Jezus doet. In onze westerse wereld is ‘ik 

ben’ niet hetzelfde als ‘ik doe’. In de Hebreeuwse 
denk- en gevoelswereld echter schuiven ‘ik ben’ 
en ‘ik doe’ helemaal door en over elkaar heen. ‘Ik 
ben’ wil zeggen: aanwezig zijn, begaan zijn, er zijn. 
‘Zijn’ is: functioneren, handelen, naar iemand toe 
zijn, er zijn voor jou, betrokken zijn, gevoeld en 
gekend worden. Zijn is bestaan. Bovendien zijn 
de ‘Ik ben’-woorden inclusief. Er volgt namelijk 
altijd een ‘jullie’. Jullie zijn de ranken en zullen 
vrucht dragen. Om vruchtbaar te blijven moet er 
wel gesnoeid worden. Dat kan pijnlijk zijn, maar 
het is onmisbaar. Hoe meer er gesnoeid wordt, 
des te levender en krachtiger de ranken. De 
leerlingen worden gesnoeid door Jezus’ woord dat 
hen oproept te groeien en stand te houden in de 
beproevingen. Uit de evangelietekst spreekt een 
levende, onverbrekelijke relatie tussen Jezus en 
zijn leerlingen. Tegelijk doet de ‘Ik ben’-formule ook 
denken aan het antwoord dat God aan Mozes gaf 
toen deze Hem naar zijn naam vroeg (Exodus 3,13-
14), en geeft zo de goddelijke identiteit van Jezus 
aan, waar het Johannesevangelie van getuigt.
Al met al wil Johannes met vooral de ‘Ik ben’-
woorden zijn lezers/hoorders tot gel geloof brengen 
in Jezus. Hij voert hen binnen in het koninkrijk van 
God en Hij belichaamt het ook door wat Hij is en 
doet.

Liefhebben, geloven, in Hem blijven
Wat Jezus gedaan heeft, deed Hij uit liefde voor de 
mensen, tot aan zijn kruisdood toe. In de eerste 
Johannesbrief wordt dit voor de gelovige de bron 
van zijn handelen. Door concreet te handelen 
toont men de authenticiteit van de liefde aan. 1 
Johannes 3,23 brengt geloof en liefde samen als een 
tweevoudig gebod. Niet alleen de onderlinge liefde 
is de inhoud van het gebod, maar ook het geloof in 
Jezus en zijn unieke relatie tot God. In 3,24 komt ‘in 
Hem blijven’ aan de orde. Onduidelijk is of hier Jezus 
of God bedoeld wordt. Het benadrukt Johannes’ 
geloof in de goddelijkheid van Jezus en voert ons 
weer terug naar de wijnstok en de ranken.

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  
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overheersende gesteltenis van een gelovige is dus 
de dankbaarheid.

Gebed
Goede God, telkens opnieuw vergeeft U mij mijn 
misstappen en zo maakt U voor mij nieuwe 
toekomst mogelijk. Geef mij ogen om te zien en 
oren om te horen, opdat ik uw Woord ter harte 
neem en elkaar kan vergeven en bevrijden uit 
naam van uw Zoon, Jezus Christus, die mij uw 
liefde heeft voorgeleefd. Zo bid ik U voor vandaag 
en morgen en alle levensdagen die U mij geeft. 
Amen.

Dagtekst
Lucas 1,43: Waar heb ik het aan te danken dat de 
moeder van mijn Heer bij mij komt?

Overweging: Zij reisde met spoed
Maria haast zich door het gebergte
ze haast zich naar de stad.
Zij gaat daar waar
met haar nodig heeft.
Geloof heeft noodzakelijk
liefde tot gevolg.
Wie gelooft
komt in beweging.
Wie door God is bezocht
gaat op weg naar de mensen.

Gebed
Goede God, ik dank U omwille van Maria, de 
moeder van uw Zoon, die als eerste van de 
gelovigen in uw heerlijkheid werd opgenomen. Laat 
haar levensweg, zo bid ik, voor mij een voorbeeld 
zijn, een belofte van uw reddend heil. Maak mij 
gehoorzaam aan uw Woord en leer mij leven met 
aandacht voor elkaar. Dat vraag ik U door mijn 
Heer Jezus Christus, deze dag en alle dagen, tot in 
de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Matteus 15,28: Toen gaf Jezus haar ten antwoord: 
`Vrouw, groot is uw vertrouwen. Moge het u 
vergaan zoals u wenst.' En haar dochter was vanaf 
dat moment genezen.

Overweging: Mysterie
Het moederschap heeft een speciale band met het 
mysterie van het leven dat rijpt in de schoot van 
de vrouw. De moeder bewondert dat mysterie en 
‘begrijpt’ met een bijzondere intuïtie wat in haar 
gebeurt. In het licht van het ‘begin’  aanvaardt en 
bemint de moeder het kind dat zij in haar schoot 
draagt, als een persoon. Die unieke wijze van 
contact met de nieuwe mens die gevormd wordt, 
schept op haar beurt een houding tegenover de 
mens – niet alleen tegenover het eigen kind maar 
tegenover de mens in het algemeen – die zodanig is 
dat zij heel de persoonlijkheid van de vrouw diep 
karakteriseert.

Gebed
God  van leven, uit U komt alles voort en tot U keert 
alles terug. Elk mensenleven is kostbaar in uw 
ogen. Maak mij open om uw Woord te verstaan en 
te leven in de verwachting van uw toekomst. Dat ik 
mag worden als kinderen, erfgenamen van uw rijk 
dat komen zal. Dat vraag ik U door uw Zoon, Jezus 
Christus, mijn Heer in tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed
Goede God, U die oog voor kinderen heeft en 
kleinen en geringen koestert, ik bid U: open mijn 
ogen, zodat ik uw mensen niet over het hoofd 
zie, open mijn oren, dat ik hun roep versta, en 
open mijn hart, dat ik ontvankelijk wordt voor 
uw Woord. Dat vraag ik U in naam van Jezus van 
Nazaret, uw kind, mijn Heer, nu en altijd, tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Mt 5,3: Gelukkig die arm van geest zijn, want hun 
behoort het koninkrijk der hemelen.

Overweging: Genade als kenmerk
Genade is kenmerkend voor jou. Wanneer de 
genade doordringt, vervagen aardse etiketjes. 
De maatschappij plakt stickertjes op mensen als 
waren het conservenblikjes op de productielijn 
van een fabriek. Dom. Niet productief. Leert traag. 
Praat snel. Gierig.
Maar wanneer de genade doordringt, verkruimelt 
de kritiek. Je weet dat je niet bent wie zij zeggen 
dat je bent. Je bent wie God zegt dat je bent. 
Geestelijk levend gemaakt. Thuis in de hemel. 
Verbonden met de Vader. Een uithangbord van 
genade. Een geëerd kind. Natuurlijk zijn niet alle 
etiketjes negatief. Sommige mensen beschouwen 
je als aantrekkelijk, slim, succesvol of efficiënt. 
Maar zelfs als je beschikt over een succesvolle 
onderneming, is dat niets in vergelijking met het 
hebben van ‘een plaats in de hemelsferen’. (Ef 2,6). 
Genade is bepalend voor het CV van een christen.

Gebed
God, Vader van allen, U die mijn eeuwige en ene 
God bent, open mijn hart en wees aanwezig in 
ons midden. Laat uw Woord de kracht zijn, die mij 
vrijmaakt om elkaar recht te doen omwille van 
Jezus, uw Zoon en mijn broeder, die mij voorgaat in 
wat leven is, nu en alle dagen, tot in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.

Dagtekst
Lc 1,46-48: Daarop zei Maria:  Met heel mijn hart 
roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, 
mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn 
dienares in haar geringheid.

Overweging: De kiem van het geloof
Ergens in het hart van de mens is er een kwetsbaar 
punt waar hij raakbaar is door iemand buiten hem. 
Dat iets noemen wij God. En God kan spreken door 
gebeurtenissen, door mensen, door een woord, 
een boek. Ik vermoed dat elk mens in de loop van 
zijn leven op een of ander ogenblik die kwetsbare 
plek voelt en weet dat hij daar aangesproken 
wordt. Dan kan hij ja of nee zeggen. Hij blijft vrij 
om te antwoorden. In dat antwoord schuilt de 
kiem van het geloof: je wordt van buitenaf geraakt 
door wat christenen de genade noemen. Als je 
denkt: ‘God, vergeet mij, ik hoor hem niet, hij zegt 
mij niets’, zeg dan tot hem: ‘Heer, als jij bestaat, 
maak je bekend, spreek duidelijk.’ Honderden 
mensen voor ons hebben dit tegen God gezegd. 
En hij heeft hun geantwoord. Christenen zijn niet 
per definitie betere mensen dan anderen, maar 
meestal wel dankbaardere mensen. Een gelovige 
krijgt niet meteen een brevet van deugdzaamheid. 
We zijn en blijven grote zondaars. Maar een 
gelovige is iemand die weet dat al het goede dat 
hij in zich draagt niet van hemzelf komt, maar 
dat het door God bij genade werd gegeven. De 

Dagtekst
Mc 9,35: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de 
laatste van allen zijn en de dienaar van allen.

Overweging: Laat je niet ontmoedigen
We hebben allemaal de neiging te vragen aan God: 
waar is het koninkrijk? Waar zie ik iets gebeuren 
bij de mensen die aan me zijn toevertrouwd? Waar 
zie ik resultaat? Maar Jezus zegt: ‘Stel niet de vraag 
waar er iets te zien is of waar je de vinger kunt 
leggen op het feit dat God, geluk of beterschap 
gekomen is.’ Jezus zegt: ‘Het koninkrijk Gods is 
niet zomaar aan te wijzen. Het is verborgen. Het 
zit binnen in jou!’ Er is maar één middel om de 
bekoring van de ontmoediging te weerstaan: de 
wil om geleidelijk de weg op te gaan om Gods 
rijk te vinden, in het hart van de mensen die 
aan jou zijn toevertrouwd. De weg begint bij 
iets heel eenvoudigs, dat zelfs dieren hebben: 
je bekommeren om je soortgenoten. Ook buiten 
het geloof zijn geschonden mensen bekwaam om 
eindeloos veel goeds en toewijding op te roepen. 
Armen, gehandicapten, kleine mensen maken in 
de mensheid soms grote dingen los. Maar voor 
wie gelooft is er nog veel meer, meer dan een 
solidariteit tussen gelijken. Wie gelooft, ziet iets 
diepers. Omdat hij in zijn medemens de vragende 
Christus ontdekt. Iedere geschonden mens draagt 
een geheim in zich dat alleen hij bezit: hij draagt 
de ware Christus in zich die zei: ‘Wat je aan de 
minsten van de mijnen doet, doe je aan mij.’ Dat is 
de weg: uitgaan van je gewone menselijk gevoel 
dat je niemand achteloos voorbij mag gaan, tot de 
erkenning dat Jezus leeft in elke van zijn mensen. 
Ook al zie je geen resultaat.

Gebed
Allerhoogste God, U hebt Uzelf niet geschaamd 
om af te dalen naar deze wereld en zelf een mens 
te worden in Jezus, uw Zoon. Op deze gedenkdag 
van de heilige Clara bid ik: geef mij de vrijheid 
van geest, opdat ik kan kiezen wat goed is voor 
mezelf en voor deze wereld. Doe uw licht over mij 
schijnen, vandaag en morgen en alle dagen, tot in 
uw koninkrijk. Amen.

Dagtekst
1 Korintiërs 3, 9: Gods medewerkers zijn wij; Gods 
akker, Gods bouwwerk bent u.

Overweging:
Zeker, wij zijn Gods medewerkers. En wij zijn ook 
zijn akker. Maar zijn bouwwerk zijn wij ook! Met 
al die beelden wil Paulus ons duidelijk maken wat 
het christelijk leven eigenlijk inhoudt. Zeker, je 
bent een bouwvakker in het wereldwijde huis dat 
God voor zichzelf en zijn mensen aan het bouwen 
is. Maar evengoed ben je in dat huis een steen, die 
door de grote architect en bouwmeester wordt 
ingepast. Een steentje in Gods tempel — dat mag je 
zijn! Dat te bedenken maakt je heel bescheiden. Het 
is waar, ik ben een priester, geroepen om offers te 
brengen. Maar in diezelfde tempel ben ik ook maar 
een heel gewoon steentje, niets bijzonders, één uit 
duizenden. Dat maakt je klein, maar tegelijkertijd 
ook heel gelukkig. Waarom? Omdat van een steen 
niet zo heel veel wordt gevraagd. Van een steen 
verwacht je niet dat die bouwt en sjouwt van vroeg 
tot laat. Van een steen verwacht je alleen maar dat 
die op z'n plek zit, vast en betrouwbaar. Samen met 
alle heiligen vormen we een tempel voor de Heer!

gebeden voor iedere dag
Maandag 30 april

Dinsdag 01 mei

vervolg van pagina B1

Zaterdag 05 mei

Donderdag 03 mei

Woensdag 02 mei

Vrijdag 04 mei
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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.

Goedemorgen, zusters en broeders!
Wij gaan in deze paastijd door met de catechese 
over het doopsel. Door stil te staan bij de gebaren 
en woorden van de liturgie, kunnen wij de genade 
en werking van dit sacrament begrijpen.  Wij 
gedenken het wanneer wij een kruisteken maken 
met wijwater voor het begin van de Mis, maar ook 
tijdens de hernieuwing van de doopbeloftes in de 
Paaswake.

Geestelijke dynamiek
Wat plaatsvindt tijdens de doopviering, wekt een 
geestelijke dynamiek op. Dit doorkruist het hele 
leven van de gedoopten. Een proces komt op gang 
dat ons in staat stelt om in eenheid met Christus 
te leven.  Het terugkeren naar de bron van het 
christelijk leven brengt ons ertoe om beter de gave 
van ons doopsel te begrijpen. We vernieuwen ook 
de inzet om hiernaar te leven. De inzet vernieuwen, 
deze gave van het doopsel beter begrijpen, en 
ons de dag van ons doopsel herinneren, is een 
geestelijke dynamiek.

Eigen naam en identiteit
Tijdens de ontvangstritus wordt naar de naam 
van de doopkandidaat gevraagd, omdat de naam 
de identiteit van een persoon aangeeft. Hierdoor 
treden we uit de anonimiteit. Zonder naam blijven 
wij onbekenden, zonder rechten en plichten.
God roept eenieder bij de naam, door ons 
afzonderlijk lief te hebben. Het doopsel wakkert 
de persoonlijke roeping aan om als christen te 
leven; een roeping die zich tijdens het leven zal 
ontwikkelen. Het impliceert een persoonlijk 
antwoord. Het christelijk leven is geborduurd 
op een reeks roepingen en antwoorden. God 
blijft onze naam roepen in de loop der jaren. Op 
duizenden manieren roept Hij ons op om gelijk te 
worden aan zijn Zoon Jezus. De naam is dus zeer 
belangrijk! De ouders denken aan de naam voordat 
hun kind is geboren. Dit maakt deel uit van het 
verwachten van een kind met een eigen naam en 
identiteit, ook wat betreft het christelijk leven, dat 
gebonden is aan God.

Een gave uit den Hoge
Christen worden is een gave uit den Hoge (vgl. Joh 
3,3 - 8). Het geloof kan men niet kopen, maar wel 

vragen en als gave ontvangen. “Heer, schenk mij 
de gave van het geloof” is een mooi gebed!   Het 
doopsel is het sacrament van dat geloof waarmee 
mensen, verlicht door de genade van de Heilige 
Geest, beantwoorden aan het Evangelie van 
Christus (Doopritus van kinderen, Algemene 
Inleiding, nr. 3).
De vorming van de catechumenen en de 
voorbereiding van de ouders stimuleren een 
oprecht geloof  als antwoord op het Evangelie. 
Ook het luisteren naar het Woord Gods in dezelfde 
viering van het doopsel draagt hiertoe bij. Terwijl 
volwassen catechumenen zelf de wens uiten om 
deze gave van de Kerk te ontvangen, worden 
kinderen samen met hun peetouders voorgesteld 
door de ouders.

Hem toebehoren door het kruisteken
De ouders uiten in de Kerk de wil dat de kleintjes 
het doopsel ontvangen. Uiting van dit alles is het 
kruisteken, dat de celebrant en de ouders op het 
voorhoofd van de kinderen maken.  
Het kruisteken, waarmee de viering begint, drukt 
het stempel van Christus op degene die Hem 
zal toebehoren. Het duidt de genade aan van de 
verlossing die Christus door zijn kruis voor ons 
heeft verworven (Catechismus van de Katholieke 
Kerk, 1235). In de plechtigheid zullen de kinderen 
Hem toebehoren door het kruisteken.
Maar kunnen onze kinderen het kruisteken goed 
maken? Niet alle kinderen kunnen dat. Jullie, 
ouders, grootouders, peetouders, moeten hun dit 
op de juiste manier leren. Het gaat immers om de 
herhaling van wat tijdens het doopsel gebeurde.  
Als kinderen leren het kruisteken goed te maken, 
zullen ze het als volwassene ook goed doen.

Het uiterste teken van liefde
Het kruis is de onderscheiding die aantoont wie we 
zijn: ons praten, denken, kijken, handelen, gebeurt 
bij het aanschijn van het kruisteken. Dit is het 
teken van de liefde van Jezus tot het uiterste toe. 
De kinderen worden op hun voorhoofd getekend. 
De volwassen catechumenen worden ook getekend 
op hun zintuigen, met deze woorden: ntvang het 
teken van het kruis op de oren om naar de stem 
van de Heer te luisteren; op de ogen om de pracht 
van het gelaat van God te zien; op de mond, om te 

geloofsverdieping
Leer de kinderen het kruisteken maken
Tijdens de algemene audiëntie van 18 april sprak paus Franciscus over het kruisteken.

ED NOORT, PANC BEENTJES, BENOIT STANDAERT E.A.
Sleutelen aan het verbond

Wat betekent ‘verbond’ in de Bijbel? 
Hoe werd aan dit begrip telkens 
opnieuw gesleuteld, opdat het voor 
een nieuwe situatie een nieuwe sleutel 
bood? Op deze vragen biedt het eerste 
deel van het boek een antwoord. Hoe 
de hedendaagse problemen rond 
vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping 
kunnen belicht worden vanuit een hernieuwde 
verbondstheologie, leest u in het tweede deel.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1989; 187 blz. Prijs: Srd 
20,=

O. DEGRIJSE
Nieuwe horizonten voor de missie

Een handleiding bij het lezen van 
de encycliek Redemptoris missio 
van paus Johannes Paulus II. Met 
Vaticaan II is een nieuw missietijdperk 
begonnen voor de Kerk. In 
voornoemde encycliek geeft paus 
Johannes Paulus zijn visie weer van 
de vernieuwde missie met nieuwe 
orientaties.
Brugge: Tabor, 1992. Prijs: Srd 10,=

beantwoorden aan het Woord Gods; op de borst, 
opdat Christus door het geloof in jullie harten 
moge wonen; op de schouders, om het zachte juk 
van Christus te dragen. 

Het Paasteken
Men wordt christen in de mate waarin het kruis 
in ons als een “paasteken” wordt afgedrukt (vgl 
Ap 14, 1; 22,4). Ook aan de buitenkant dient de 
christelijke manier van leven zichtbaar te worden. 
Het kruisteken maken wanneer wij wakker 
worden, voor het eten, ter bescherming tegen het 
kwade, voor het slapen gaan, betekent -tot onszelf 
en tegen anderen- zeggen aan Wie wij toebehoren, 
wie wij willen zijn.
En zoals wij het doen wanneer wij een Kerk 
binnenlopen, kunnen wij dit ook thuis doen. In 
een klein geschikt vaasje kunnen we wat wijwater 
bewaren en  telkens wanneer wij thuiskomen of 
weggaan, maken we een kruisteken met dat water. 
Dat herinnert ons eraan dat wij gedoopt zijn.

Bron: KN/bewerkt mk
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Vertrouw altijd op de 
Heer

Hoe kijk jij tegen de toekomst aan?  Voel jij je 
veilig of besluipt toch onrust je leven? Waar 
vind je veiligheid? In dit gedeelte wordt het 
duidelijk gemaakt. De stad van de toekomst wordt 
uitgebeeld. Het zal een stad zijn van vrede en 
recht. Je kunt er rustig de poorten openzetten 
want mogelijke vijanden kunnen je geen kwaad 
meer doen. De stad garandeert de hoogste 
veiligheid voor haar inwoners. Wat is het geheim 
van die veiligheid? Jesaja kan daar maar één 
antwoord op geven: dat is de Heer. Hij is een rots! 
Dat is Hij niet nu pas, dat is Hij altijd geweest 
voor mensen die op Hem vertrouwen en bij Hem 
schuilen. Dat mag voor ieder de garantie zijn 
voor veiligheid. Daarom is er slechts één advies: 
vertrouw altijd op Hem, onze God en Vader, 
Halleluja.

Uit: Dag in Dag uit

Wat liefde doet

Wat als jij het voorrecht van Maria had gehad? 
Wat als God zelf als een blote baby in je armen 
gelegd was? Zou je niet  hetzelfde gedaan hebben 
als zij? Ze wikkelde hem in een doek. Baby Jezus 
bibberde van de kou. Dus deed zijn moeder wat 
elke moeder zou doen. Ze deed wat liefde doet: 
ze bedekte Hem. Zou jij er niet alles voor hebben 
om hetzelfde te kunnen doen? Dat kan, namelijk. 
Je krijgt elke dag die kans. Jezus zei: ‘Ik was 
naakt, en jullie kleedden mij. Ik verzeker jullie: 
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 
dat hebben jullie voor mij gedaan.

Uit: Leven in zijn handen

Wees sterk en vol 
goede moed
 

Gezegend zijn zij die hunkeren naar 
rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. Wanneer je verlangen sterk genoeg 
is zal het beantwoord worden. Want je zult 
zoeken en blijven zoeken naar het antwoord 
en niet tevreden zijn tot je het gevonden hebt. 
Je hebt de vastberadenheid, het geduld, het 
doorzettingsvermogen en de volharding om niets 
ongemoeid te laten, totdat je gevonden hebt wat je 
zoekt op deze spirituele weg, je bewustwording 
van je eenheid met Mij. Wees nooit mismoedig of 
krijg nooit het gevoel dat je een droom najaagt, 
maar weet gewoon dat je tenslotte zult vinden 
wat je zoekt, als je onderweg niet verzwakt of 
in wanhoop opgeeft. Om het doel te bereiken 
is iedere hindernis waard om overwonnen te 
worden, wees vastbesloten een manier te vinden 
om erdoorheen te komen en heb nooit te nimmer 
het gevoel dat iets onoverkomelijk of onmogelijk 
is. Wees sterk en vol goede moed en ga door, 
steeds door en je zult er zeker komen.   
  
Uit: Open innerlijke deuren

Omdat  niemand acht 
geeft 

Hoeveel mensen zullen er vandaag in ons land 
naar de kerk gaan? Zo’n 250.000? 
Stel dat die allemaal daadwerkelijk gaan doen 
wat ze daar te horen krijgen – dan zou de wereld 
er morgen toch anders uitzien? Er wordt een 
levensveranderende boodschap verkondigd. 
Maar hoeveel brengen we ervan in de praktijk? 
Spreuken presenteert de wijsheid als een 
marktvrouw die haar waren aanprijst – maar 
iedereen loopt haar kraam voorbij; of als een 
stadsomroepster – maar niemand wil naar haar 
boodschap luisteren .  Om een of andere reden 
houden we ons soms liever doof voor de waarheid. 
Omdat we anders ons leven moeten veranderen. 
En dat is ongemakkelijk, dat kost ons veel moeite. 
Het is dwaas om het woord van God naast ons 
neer te leggen! Er komt een dag dat we daarachter 
komen .  Als dat maar niet te laat is.

Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Sleutelmacht
Volmacht door Christus aan de apostelen gegeven. 
De katholieke kerk belijdt dat de volmacht inhoudt 
de vergeving van zonde. In sommige protestantse 
kerkgenootschappen hebben kerkeraden de 
bevoegdheid iemand buiten de gemeenschap te 
sluiten. Deze uiterste maatregel leidt men af uit 
bovengenoemde teksten van Matteüs.

Slot
De ruimte van een klooster die is voorbehouden 
aan kloosterlingen en waarbinnen deze hun 
kloosterlijk leven leiden en waar anderen niet 
worden toegelaten.

Slotzuster
Kloosterzuster van een beschouwende orde 
die beloofd heeft haar leven in de enkel voor 
kloosterlingen bestemde ruimte te zullen leiden.

Sodaliteit
Genootschap waarvan de leden door gebeden, 
goede werken en veelvuldige communie 
persoonlijke heiliging nastreven.

Solidariteitsbeginsel
Dit beginsel stelt dat niemand zich kan of mag 
onttrekken aan de zorgplicht ten aanzien van 
leden van zijn of haar gezin. Dit geldt voor 
zowel ouders ten opzichte van hun onvolwassen 
kinderen als voor kinderen ten opzichte van hun 
zieke of behoeftige ouders. Broederschappen en 
later ook de diaconie en de katholieke armenzorg 
huldigden de opvatting dat zij slechts dan hulp 
zouden verlenen als een behoeftige op geen andere 
wijze in staat was in zijn eigen levensonderhoud 
te voorzien noch in aanmerking kwam voor 
een toereikende ondersteuning van de overige 
hulpverlenende instanties.

Singel, cingel
De gordel waarmee de albe wordt opgehouden.

Stigma
Wondteken van Christus

Stigmatisatie
Het verschijnen 
van de 
kruisigingswonden 
in handen, voeten en 
zijde van Christus 
bij zeer religieuze 
personen die zich op 
een extatische wijze 
in Christus’ lijden 
verdiepen. Franciscus van Assisië is een van de 
eerst bekende gestigmatiseerden.

Subdiaken
Geestelijke die een hogere wijding had ontvangen 
en daarmee ook de verplichting op zich had 
genomen het celibaat te onderhouden en dagelijks 
het brevier gebed te bidden. Hij assisteert de 
priester bij de dienst aan het altaar. Tijdens de 
liturgische vernieuwing na het Tweede Vaticaans 
Concilie is het subdiaconaat afgeschaft.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED
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Vaticaan waarschuwt voor killerobots

Reeds 100.000 jongeren voor WJD 2019

wereldkerk

Paus Franciscus heeft zondagmorgen in de Sint-
Pietersbasiliek in Rome 16 seminaristen tussen 
de 26 en 41 jaar tot priester gewijd. Vijf nieuwe 
priesters zijn afkomstig uit Italië. De anderen 
komen uit Madagaskar, Kroatië, Colombia, Birma, 
Vietnam en El Salvador. Zij studeerden in Rome 
aan het seminarie van Redemptoris Mater en 

het Pauselijke Grootseminarie. De resterende 5 
priesters, onder meer ook drie uit India en een uit 
Peru, behoren tot een religieuze congregatie. 
De plechtigheid onderstreept het belang van 
priesterroepingen voor de katholieke Kerk.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Paus Franciscus wijdt 16 priesters

Momenteel zijn er reeds meer dan 100.000 
jongeren uit de hele wereld ingeschreven voor 
de Wereldjongerendagen (WJD) van begin 2019 
in Panama. Dat heeft aartsbisschop José Ulloa 
Mendieta van Panama op 20 april 2018 op 

een bijeenkomst in Rome bekend gemaakt. De 
meerderheid van de deelnemers is afkomstig uit 
Colombia, Brazilië, Mexico, Argentinië en Panama. 
Uit Europa komen er dit keer opvallend minder 
deelnemers, omwille van de lange reis, de kosten 
van de verplaatsing en vooral ook omwille van het 
ongewone tijdstip (van 22 tot 27 januari in plaats 
van in de zomervakantie) van het evenement. 
Mgr. Ulloa Mendieta voegde er nog aan toe dat er 
momenteel ook 60.000 plaatsen voor deelnemers 
zijn bij - niet alleen katholieke - gezinnen.
Op dezelfde bijeenkomst kondigde de ambassadeur 
van Panama bij de Heilige Stoel aan dat er 
inspanningen worden geleverd opdat de 
deelnemers vlot een visum zouden krijgen. “Dat 
komt zowel de economie als het toerisme in ons 
land ten goede”, legde hij uit.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Onmenselijk
Volledig geautomatiseerde, dodelijke 
wapensystemen dreigen oorlogsvoering 
zo mogelijk nog onmenselijker te maken. 
Internationale veiligheid en vrede worden best 
bereikt door de bevordering van een cultuur 
van dialoog en samenwerking, niet door een 
wapenwedloop, verklaarde aartsbisschop Ivan 
Jurkovic, de permanente waarnemer van de 
Heilige Stoel bij het VN-hoofdkwartier in Genève, 
tegenover een groep experts van de VN.

Geen moreel oordeel en ethische besluitvorming
Mgr. Jurkovic sprak tegenover de groep 
deskundigen, die zich buigt over de wettelijke 
en ethische implicaties van dergelijke autonome 
technologieën, de vrees uit dat killerrobots de 
oorlogsvoering grondig dreigen te veranderen 

en nog onmenselijker zullen maken. “Autonome 
wapensystemen missen de unieke menselijke 
capaciteit van moreel oordeel en ethische 
besluitvorming”, zo sprak de kerkvader. 

De legitimiteit en wettelijkheid van dergelijke 
wapensystemen roept ernstige vragen op. Deze 
machines zijn niet in staat om morele dilemma's of 
vragen die worden opgeworpen door de toepassing 
van het zogenaamde principe van dubbel effect op 
te lossen. Ze getuigen van een gevaarlijk gebrek 
aan vertrouwen in de menselijke persoon.

Bron: Catholic Herald/bewerkt lsk

Paus Franciscus heeft vandaag donderdag de lof 
gezongen over de bijdrage van de benedictijnen 
in het kerkelijke leven en de samenleving, vooral 
door hun gastvrijheid en hun spiritualiteit. Door 
die gastvrijheid leveren de benedictijnen ook een 
belangrijke bijdrage in de nieuwe evangelisatie. 
De paus loofde ook de inzet van benedictijnen voor 
een verzorgde katholieke liturgie, in het onderwijs, 
de oecumene en de interreligieuze dialoog

De paus deed zijn uitspraken in een toespraak 
tot 400 afgevaardigden van de Benedictijnse 
Confederatie. Hij sprak hen moed in om hun 
inzet in Kerk en wereld vol te houden. Dit leven 
waarin gebed, werk en studie centraal staan, 
maakt duidelijk dat deze levensvorm de inzet voor 
anderen niet uitsluit.

De Benedictijnse Confederatie telt momenteel 
7.350 monniken en 15.000 benedictinessen over de 
hele wereld.  De benedictijnen zijn de oudste nog 
bestaande kloosterbeweging binnen de katholieke 
kerk in het Westen.

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

Paus: 
benedictijnenkloosters 
zijn oase van 
geestelijk leven

GEBED 

Vader,  uw liefde voor mij 
is net zo zeker  als de zonsopgang. 

Uw genade is net zo diep  als de 
zee. Uw vergeving is 

net zo hoog 
als de hemel.  

Uw barmhartigheid 
voor mij is niet te 

bevatten.  
Dank U. 
Amen.
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Bisschoppen steunen 
dialoog met Noord-
Korea

wereldkerk

DOORDENKERTJE

”Je hebt gehandeld aan de hand 

van wat je wist. Toen je het 
beter 

wist, deed je het beter.”

Tachtigjarig 
priesterjubileum

Priester Jozef Smets uit de Antwerpse Kempen 
vierde op 15 april zijn 104de verjaardag. En op 
18 april vierde hij zijn tachtigjarig jubileum als 
priester. In 1938 wijdde kardinaal Jozef-Ernest 
Van Roey hem in de kathedraal van Mechelen tot 
priester.

Bijzonder geschenk
Om die reden bracht mgr. Johan Bonny vorige week 
een bezoekje aan het woon- en zorgcentrum in 
Turnhout waar de priester verblijft. De bisschop 
van Antwerpen had een bijzonder geschenk voor 
de oude priester meegenomen: een apostolische 
zegen van Paus Franciscus op perkament.

Apostolische zegen
Zo’n zegen kan je aanvragen bij de 
aalmoezeniersdienst van de Paus in Rome en wordt 
ondertekend door de Aalmoezenier van de Zijne 
Heiligheid, aartsbisschop Konrad Krajewski. De 
opbrengsten van deze bijzondere dienstverlening 
gaan naar de caritatieve werken van de pauselijke 
aalmoezeniersdienst.

Jozef Smets werkte vele jaren in het onderwijs, 
tot hij in 1967 pastoor-deken van Geel en in 1972 
bisschoppelijk vicaris voor de Antwerpse Kempen 
werd.

Bron KN/bewerkt lsk

De leiding van de Zuid-Koreaanse katholieke Kerk 
steunt elke poging voor een hervatting van de 
dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea.

Mgr. Hyginus Hee-joong Kim, aartsbisschop 
van Gwangju en voorzitter van de Koreaanse 
bisschoppenconferentie, bevestigt in een interview 
met het jezuïeten tijdschrift La Civiltà Cattolica 
dat de Zuid-Koreaanse bisschoppen alle pogingen 
steunen voor een dialoog met Noord-Korea. 
“Wij beseffen dat de verzoening tussen beide 
landen niet onmiddellijk mogelijk is. Dit is een 
proces waarbij de vrede steen per steen wordt 
opgebouwd”, aldus de aartsbisschop Hee-joong 
Kim die pleit voor een rechtstreekse dialoog 
tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea, zonder 
buitenlandse tussenkomst.

Bron: kerknet.be/Civiltà Cattolica

God had andere plannen

De Argentijnse priester Javier Olivera en 
Trinidad Maria Guiomar, die zich later zuster 
Marie de la Sagesse noemde, groeiden allebei 
op in katholieke gezinnen. “Onze ouders kenden 
elkaar al jaren en zagen elkaar regelmatig toen 
zij nog kinderen waren”, vertelt Olivera aan de 
katholieke nieuwssite CNA. Dit in verband met 
Roepingenzondag op 22 april j.l.

Afstand van het geloof
Toch nam de priester in zijn jeugd afstand van het 
geloof. “Ik had het geloof achter mij gelaten. Tot ik 
op 19-jarige leeftijd een meisje ontmoette tijdens 
een vakantie in Peru. Op een bepaald moment 
vroeg ik haar of zij geloofde in de maagdelijkheid 
tot het huwelijk, omdat dit voor mij een soort 
uitvinding van de Kerk was. Haar antwoord 
maakte diepe indruk op mij. Ik had een vrouw 
ontmoet die wist te verdedigen waar ze in geloofde 
en die tegelijkertijd zeer intelligent was”, aldus 
Olivera over Guiomar.
“Het was een verkering zoals vele anderen”, vertelt 
Olivera die zich steeds meer verdiepte in het 
geloof. “Ik ging bidden en op zondag naar de Mis. 
Dit had ik aan haar te danken, maar vooral aan 
God, die haar als een instrument gebruikte.”

Verandering van plannen
Ook zuster Marie doet haar verhaal. Wat ze het 
meeste aan Olivera kon waarderen tijdens hun 
relatie, is zijn eerlijke zoektocht naar waarheid 
zonder bang te zijn voor de consequenties. Het 
paar verloofde zich op 21-jarige leeftijd en besloot 
na het afronden van de studies te trouwen.
Maar op een dag veranderden hun plannen. 
Trinidad Maria’s oudere broer besloot naar het 
seminarie te gaan. “We stonden perplex, omdat we 
dat niet verwacht hadden”, vertelt ze. “Ik had een 
auto en samen met mijn verloofde bracht ik mijn 
broer naar het seminarie in de stad San Rafael.”

Waarom geen priester?
Olivera: “Toen we daarvan terugkwamen 
bespraken we hoe vreemd het wel niet was dat 
haar broer alles had achtergelaten, inclusief de 
mogelijkheid om een gezin te stichten en carrière 
te maken. We begonnen onszelf te ondervragen. 
Wat zou er gebeuren als God ons tot het religieuze 
leven zou roepen? Het eerste wat we dachten was 
‘nee’, omdat wij een mooie verloving doormaakten 
en al bezig waren met de inkopen voor ons 
huwelijk.” De weken gingen voorbij. “Er was een 
constante gedachte in mijn ziel over wat er zou 
gebeuren als God me zou roepen. Waarom geen 
priester worden? Hoe kon ik weten wat de beste 
weg was om naar de hemel te gaan, was dit het 
priesterleven of het getrouwde leven?”, vroeg 
Olivera zich af. Na zo veel twijfels besloot hij zijn 
verloofde te vertellen over zijn twijfels omtrent de 
roeping. Verbazingweekend genoeg vertelde zij 
hetzelfde te denken.

Een bijzondere genade
Zuster Marie de la Sagesse vertelt dat beiden een 
lange tijd van onderscheiding doormaakten, van 
“tenminste twee jaar, totdat God mij duidelijk het 
geconsacreerde leven toonde, en ik niet twijfelde 
dat Hij een totale overgave van mij verlangde”.

Na het afronden van de studies omhelsden beiden 
uiteindelijk toch hun roeping. In 2008 werd Olivera 
tot priester gewijd in een Argentijns bisdom, en 
legde Trinidad Maria haar eeuwige geloftes af in 
de congregatie van de Zusters van de Barmhartige 
Jezus. Over hun verhaal zegt ze: “Ik beschouw 
het als bijzondere genade dat wij beiden werden 
geroepen, en bijna op hetzelfde moment. Gelukkig 
zijn we nog steeds vrienden en niet alleen wij, 
maar ook onze families.”

Bron: KN/bewerkt lsk

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
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za 28 19.00u: Eucharistieviering
zo 29 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
za 05 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 06 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.
• Op dinsdag 01 mei a.s. zal er alleen om 12.00u een H. 
Mis zijn, en niet om 06.30u ivm Arbeidersdag.
• Ivm 36 jaar Zaligverklaring van Petrus Donders 
grote bedevaart naar Batavia op zaterdag 19 mei a.s. 
Aanmelden op het kantoor van Anaula Nature Resort, 
Wagenwegstraat.

za 28 17.30u: H. Mis
wo 02 17.30u: Marialof 
za 05 17.30u: H. Mis

vr 27 18.00u: Geen namiddagdienst
za 28 18.00u: Vooravond vijfde paaszondag 
zo 29 08.00u: H. Mis vijfde paaszondag 
ma 30 18.00u: H. Mis
wo 02 18.00u: H. Mis 
vr 04 18.00u: H. Mis
za 05 18.00u: Vooravond zesde paaszondag 
zo 06 08.00u: H. Mis zesde paaszondag 
Mededelingen op Noord
• Op vrijdag 27 april: KJS-avond (=Katholieke Jongeren 
Suriname) in onze parochiezaal. Op het programma staat 
‘Storytelling: Naastenliefde’. Alle jongeren en ouderen zijn 
welkom! Die dag geen namiddagdienst in onze kerk!
• Is in de Heer overleden: Dietrich Spalburg (48), 
echtgenoot van Sabrina Jong-A-Pin, Zeegelaarstraat 25. 
• Vooraankondiging: op zondag 20 mei (Pinksteren) vindt 
de eerste communie plaats in de Driekoningenkerk. 
Aanvang van de dienst om 10.00 uur.  Op zondag 27 mei is 
dit in de Sint-Jozefkerk om 9.00 uur. Algemene ouderavond 
(niet voor de kinderen!) op donderdag 10 mei om 19.00 uur 
in de parochiezaal, Verlengde Mahonielaan 27.

zo 29 08.00u: Woord - Comm. Dienst vijfde paaszondag 
zo 06 08.00u: H. Mis zesde paaszondag 

zo 29 09.00u: H. Mis vijfde paaszondag 
zo 06 09.00u: Woord - Comm. Dienst zesde paaszondag

zo 29 10.00u: H. Mis
 11.45u: Engelse mis
zo 06 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 28 19.00u: H. Mis

zo 29 08.00u: H. Mis
za 05 19.00u: H. Mis
zo 06 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 29 08.00u: Eucharistieviering
ma 30 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 01 18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 02 18.30u: Begi Kerki

za 28 10.00u: Ziekenzalvingviering
 10.00u: Eucharistieviering Huize Esterhof
zo 29 08.00u: EHC viering van de scholen
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistieviering
wo 02 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u 
Eucharistieviering
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw 
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij 
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr. 
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry: -Persoonlijk Gebed en Coaching 
voor broeders die daar behoefte aan hebben op elke 1e 
vrijdagmiddag van de maand , alleen volgens afspraak bij 
broeder Eddy op 881-5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond 
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.

zo 29 08.00u: Eucharistieviering
ma 30 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
 18.00u: Bidgroep van de Charismatische 
Vernieuwing
do 03 17.00u: Spreekuur | 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: Rouwdienst voor de volgende 
overledenen: Plein Maria Magdalena, Franklin Gerson 
Oldenstam en Derrick Cornelis Heyns

zo 29 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
wo 02 08.00u: Schooldienst
• 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.

Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn 
uitgenodigd.

U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:00-
12:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen, 
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT 
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de 
ouders met de pater. 
De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe 
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op 
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage voor de Voorschool kan op het secretariaat van 
de St. Clemensparochie, of door storting bij de DSBbank op 
het nr:109.86.40 tnv RK Bisdom St. Clemensparochie OVV 
Pin Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur 
Eucharistieviering

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke 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.

zo 29 08.00u: Eucharistieviering (ptr Fransiskus)
ma 30 16.30-18.30u: Catechese (leidsters) EHC en H. 
Vormsel
wo 02 19.00u: Eucharistieviering
do 03 10.00-16.00u: Spreekuur ptr Jan – volgens 
afspraak
 16.30-18.00u: Catechese EHC (pater)
 19.15u: Kerkbestuur
za 05 19.00u: Eucharistieviering  (ptr Rededemptoristen)

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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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

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

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

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

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.

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
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vr 04 07.00u: H. Mis. Eerste vrijdag van de maand
 08.00-18.00u: Stille aanbidding 
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Sacramentslof

zo 29 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 5 van Pasen

zo 29 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco. Zondag 
5 van Pasen
ma 30 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 02 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
do 03 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
 17.00u: Volwassenencatechese

zo 29 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

zo 29 09.00u: Eucharistieviering in de kapel van het DC

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

zo 29 08.00u: Woco
Mededeling
Mgr. W. de Bekker is t/m 18 mei 2018 afwezig. Wij wensen 
hem een gezegende vakantie toe.

zo 29 09.00u: Woco
di 01 19.00u: Rozenkransgebed
wo 02 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 28 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis. Zondag 5 van Pasen
zo 29 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis
ma 30 19.00u: H. Mis
di 01 16.00u: Seniorensoos. Begin Mariamaand.
 16.30u: Parochiecatechese
wo 02 10.00u: Volwassenencatechese
 17.00u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 03 18.30u: Gebedsgroep

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

za 28 19.00u: Eucharistieviering 
ma 30 18.00u: Huwelijksinzegening Lorenzo Jubithana & 
Clarench Karsodimedjo
di 01 Geen gebedsdienst
wo 02 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 03 18.30u: Eucharistieviering
vr 04 16.30u: PK-EHC (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
za 05 19.00u: Eucharistieviering

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

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

vervolgd van pagina C3

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. 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

Luistert u naar het kerknieuws op 
Radio Immanuël. 

van maandag t/m vrijdag 
om 10.00u en 

herhaling om 16.00u

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

Katholieken moeten de sociale leer van de 
Kerk uitdragen

Het Vaticaan brengt internationale deskundigen 
samen voor een conferentie over de sociale leer 
van de Kerk in het digitale tijdperk.

Economie met menselijk gelaat
Op de persvoorstelling van een conferentie 
naar aanleiding van de 25ste verjaardag van 
de pauselijke Stichting Centesimus Annus Pro 
Pontifice klonk de oproep om de economie een 
menselijk gelaat te geven. De internationale 
conferentie van 24 tot 26 mei 2018 brengt 
deskundigen op het vlak van sociale ethiek en 
de sociale leer van de katholieke Kerk samen 
voor een uitwisseling. Ook Bartholomeos I, de 
oecumenische patriarch van Constantinopel, reist 
voor de conferentie naar Rome.

Zowel consument als investeerder
Professor Sugranyes Bickel herinnerde op de 
persontmoeting eraan dat gelovigen zowel 
consument als investeerder zijn. Hij riep de 
katholieken op om de kerkelijke leer over het 
economische en sociale leven beter bekend te 
maken. Bickel is ervan overtuigd dat hun bijdrage 
die economie een meer menselijk en sociaal gelaat 

zal geven.

Katholieken: neem het voortouw
Mgr. Diarmuid Martin, de aartsbisschop van 
Dublin, drong op zijn beurt erop aan dat 
katholieken het voortouw zouden nemen in de 
strijd tegen de corruptie, waarvan vaak armen 
het slachtoffer worden. Katholieken kunnen dat 
onder meer doen door ervoor te zorgen dat er 
efficiënte maatregelen worden doorgevoerd en dat 
niet alleen wetten worden stemd maar ook erop 
toegezien wordt dat ze worden uitgevoerd. Op vele 
andere gebieden kunnen zij een bijdrage leveren: 
werk - en vooral jeugdwerkloosheid - maar ook het 
gezin of het fenomeen ‘migratie’.

Oprichting stichting 
De stichting Centesimus Annus Pro Pontifice werd 
25 jaar geleden opgericht door paus Johannes 
Paulus II. Hij vertrouwde aan de stichting de taak 
toe de sociale leer van de Kerk, in Angelsaksische 
publicaties soms omschreven als het best 
bewaarde geheim van de Kerk, beter bekend te 
maken.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

'Laat ons samen het geweld op vrouwen stoppen'

De bescherming van vrouwen moet volgens het 
Vaticaan een prioriteit zijn in vredeshandhaving en 
conflictpreventie.
Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente 
vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de 
Verenigde Naties, roept op om zowel op nationaal 
als internationaal vlak samen te werken om het 
geweld tegen vrouwen een halt toe roepen. Mgr. 
Auza verwees in zijn toespraak tot de VN in New 
York vooral naar oorlogs- en conflictsituaties waar 
vrouwen frequent slachtoffer worden van seksueel 
geweld.
Aartsbisschop Auza: “Maar vrouwen worden 
ook in het dagelijkse leven op vele andere 
manieren getroffen door geweld. Er is nood aan 
een nationale en internationale samenwerking 
om deze vormen van geweld, en vooral seksueel 
geweld tegen vrouwen, te stoppen. Er moet ook 
worden ingezet op de preventie van geweld tegen 

vrouwen in conflictsituaties. De verdediging van 
hun belangen moet integraal onderdeel zijn van 
vredeshandhaving”.

Bron: Zenit/bewerkt lsk
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