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Mi dè – zoals pater Gerard dat alleen kon vertellen
door Melvin Mackintosh
Uitvaart
Degenen die vroeg waren voor de
eucharistieviering en uitvaartdienst van pater
Gerard op woensdag 2 mei in de parochiekerk
Salvator-Mundi in Hamont-Lo, België zouden de
broer van de overledene, pater René, alleen zittend
hebben gezien voorin de kerk op de voor hem
gereserveerde stoel. De kist was er nog niet eens.
Wat zou er in hem omgegaan zijn?
Op het priesterkoor was er een Surinaamse
vlag gehangen over een spreekgestoelte met
een brandende kaars op een statief ernaast.
Stralen van de ochtendzon kwamen door de
hoge ramen binnen en verlichtten het altaar. De
andere spreekgestoelten hadden een paars kleed
eroverheen. Alle kaarsen inclusief de paaskaars
waren al een tijdje aan.
‘Het was een waardig afscheid van een waardig
mens’, zegt Roy Khemradj, oud-parochiaan van de
H.-Driekoningenkerk en nu wonende in Nederland.
‘Ik kende pater Gerard ook en ik wilde erbij zijn.’
Roy vertelt dat hij elke keer als hij in Suriname was
een bezoekje bracht aan de pater. ‘Het heeft me
goed gedaan om Mgr. Karel Choennie, bisschop van
Paramaribo, ook aanwezig te zien. Het versterkte
het Suriname-gevoel.’ Mgr. Choennie mocht op het
kerkhof bij de teraardebestelling ook de laatste
riten uitvoeren.
Lof en waardering
Er was veel lof en waardering voor de ijver van
pater Gerard, die dingen gedaan kon krijgen.
Hij deed dat altijd volgens salvatoriaanse
uitgangspunten, werd gezegd. Ook de reacties
uit Suriname op het heengaan van pater
Gerard werden tijdens de uitvaart genoemd en
gewaardeerd.

In een korte rede tijdens de eucharistieviering
roemde Mgr. Choennie de humor van pater Gerard.

‘Elke ochtend bij het krieken van de dag stond
pater Gerard naast het bed als op de radio het
Surinaamse volkslied werd afgespeeld aan het
begin van de uitzending. Daarna begon pater
Gerard zijn gebed.’
Bisschop Choennie: ‘Hij kende werkelijk iedereen,
elke familie en de bijbehorende structuren in
de parochie. En wanneer hij een familienaam
vergeten was, dan vroeg hij naar de naam. En als
die gegeven werd, zei Gerard meteen daarop “Nee,
ik bedoel de voornaam”. Zo had hij met humor
zowel familienaam als voornaam in het hoofd en
dan kon het gemoedelijke gesprek beginnen.’
Mi dè
Het overlijden van pater Gerard Geyskens SDS
op 24 april 2018 heeft een golf van reacties
teweeggebracht in de katholieke gemeenschap
van Suriname. Pater Gerard heeft er immers

bijna dertig jaren gewerkt. Als missionaris heeft
hij vele harten geraakt en invloed gehad op vele
levens; altijd vrolijk, welbespraakt, veel tori’s. De
rouwdienst in de H.-Driekoningenkerk op 1 mei
heeft dat weer eens bevestigd. Daar is meerdere
malen de uitdrukking ‘mi dè’ gevallen, als een
merk van pater Gerard.

Zijn woorden
Tijdens een van de laatste bezoeken van mij aan
deze goede man in Fatima Oord, niet lang voor zijn
vertrek terug naar België, was ik een en al oor toen
hij weer eens het merk gebruikte. Als ode aan pater
schrijf ik hier zijn eigen gedachten neer over het mi
dè, zoals hij die mij vertelde.
‘Melvin, God is een Mi dè.’ Zo begon hij. ‘Exodus
3,13-15: Wat is de naam van die God? Het
antwoord: Ik ben die er zal zijn. Mi dè.
Jezus is een Mi dè. Lucas 1,26-38: De Heer is met
je. Gij zult hem de naam Jezus geven. Bij Mt. 1,23
staat: Gij zult Hem de naam Immanuël geven, dat
betekent God met ons. Het is mooi dat de engel de
betekenis van Immanuël geeft, want Maria had
geen Latijn gestudeerd. Het komt van immanere,
intensief aanwezig zijn. Manere is blijven,
immanere is intensief verblijven. Zie ook Mt. 28,20.
De Heilige Geest is een Mi dè. Als Jezus naar zijn
Vader gaat, zegt Hij aan de apostelen: De heilige
Geest... Hij zal er altijd zijn om ons te helpen.’
Een kleine mi dè zijn
‘Dus Melvin,’ zei pater tegen me, ’als wij goede
christenen willen zijn, dan komt het er vooral op
aan dat we er zijn voor onze medemensen, zoals
Jezus er altijd was voor de mensen. Wie kan ik voor
je zijn? Wat kan ik voor je doen?’ Laten we voor
elkaar een kleine mi dè zijn!
(foto’s van Roy Khemradj)
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van de
Kanselarij
Vormsel te Malta

Op donderdag 26 april werd de jaarlijkse plenaire
vergadering van de AEC-bisschoppen afgesloten
in Rome, en daarmee kwam dan een eind aan het
verblijf in Rome. De volgende ochtend vertrok
Mgr. Choennie dan ook vanuit Rome naar Malta,
een archipel in de Middellandse Zee, tussen
het Italiaanse Sicilië en Tunesië aan de NoordAfrikaanse kust. Mgr. Choennie bracht een bezoek
aan de lokale aartsbisschop, Mgr. Charles Scicluna.
Tijdens zijn verblijf te Malta mocht Mgr. Choennie
op zondag 29 april het H. Vormsel toedienen aan
drie Nigerianen. Malta heeft erg veel behoefte
aan mensen in de verzorgende beroepen. Het
eiland is voor het overgrote deel katholiek met

heel veel immigranten uit Kerala (India), de
Filippijnen en Nigeria, die vooral vanwege het
zoeken naar werk emigreren. Vrijwel meteen na
deze vormseldienst moest Mgr. Choennie zich
klaarmaken voor de terugreis naar Nederland. Hij
was daardoor nog net op tijd terug in Nederland
om de uitvaartdienst van pater Gerard Geyskens
in België bij te wonen. In deze laatste week van
zijn uitlandigheid heeft Mgr. Choennie nog een
bezoek gebracht aan de Fraters CMM in Tilburg,
de Bisschop van Rotterdam en gesprekken met
enkele nabestaanden van de slachtoffers van
de 8-decembermoorden. Mgr. Choennie keert
zondagavond, 6 mei, terug naar huis.

Vertrek Vicaris-Generaal
De eerwaarde heer Esteban Kross vertrekt op
zondag 6 mei voor ongeveer een maand naar het
buitenland. De uiteindelijke bestemming van zijn
reis is Rome, waar hij als AEC national director
van de Pauselijke Missiewerken de jaarlijkse
vergadering van National Directors in Rome
moet bijwonen. Tijdens de vergadering wordt
er gesproken over de opbrengsten van de PMWcollecten over heel de wereld, de ingediende
projecten en welke daarvan in aanmerking komen
voor PMW-subsidie. Pater Kross zal dan alle
subsidie-aanvragen van de AEC moeten aanbevelen
opdat zij worden goedgekeurd voor subsidie. Zijn
vertrek was in eerste instantie gepland voor 16
mei, maar afgelopen dinsdag kreeg pater Kross
te horen dat geheel onverwachts zijn schoonzus,
Lorraine Elsenhout, is komen te overlijden.
Hierdoor heeft hij zijn vertrek vervroegd en
vertrekt daarom op zondag, de dag dat de bisschop
terugkeert.

VERKLARING
De Antilliaanse
Bisschoppenconferentie,
in vergadering bijeen in
Rome (23 tot 26 april
2018) voor hun jaarlijkse
plenaire vergadering,
publiceerde de navolgende
verklaring m.b.t. de
situaties in Suriname en
Venezuela.

SURINAME
Wij, de Bisschoppen van de Antilliaanse
Bisschoppenconferentie, betuigen solidariteit
met het volk van Suriname in deze moeilijke
fase van hun geschiedenis, waar zij de uitspraak
van de rechter afwachten in de zaak van de
8-decembermoorden.

Het is een grote zorg voor vele leiders in Suriname
en de internationale gemeenschap dat de
resultaten van deze rechtszaak kunnen leiden tot
maatschappelijke onrust, ongeacht wat het vonnis
ook moge zijn.
Vanuit onze bezorgheid om gerechtigheid en
vrede in de regio, vragen wij dat de CARICOM en
de internationale gemeenschap de Overheid en
het volk van Suriname bijstaan in deze moeilijke
tijd. Wij vragen om een proces die de garantie
biedt dat deze impasse een gelegenheid wordt van
verzoening onder alle betrokken partijen en de
natie als geheel.
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Wij erkennen het legitieme gezag van het Hof om
recht te spreken in deze zaak, maar wij geloven
ook dat er behoefte is om uiting te geven aan onze
bezorgheid over orde, stabiliteit en harmonie in de
natie op korte en middellange termijn.
Wij betuigen onze solidariteit met Bisschop
Karel Choennie, het Comité Christelijke Kerken
en de Interreligieuze Raad in Suriname. Wij
ondersteunen hun pogingen om vrede en
verzoening in Suriname te bewerkstelligen.

Wij bidden dat de Almachtige God richting
zal geven aan de leiders, de families van de
slachtoffers, de Rechterlijke Macht en de Overheid
van Suriname naar het pad van gerechtigheid,
vrede en duurzame verzoening voor het volk van
Suriname.
VENEZUELA
Wij hebben ook kennis genomen van de
verslechterende humanitaire situatie in Venezuela.
De politieke problemen aldaar hebben geresulteerd
in schaarste aan voedsel, medicijnen en
basisbehoeften. Het heeft geleid tot een stroom van
vluchteling naar de naburige landen. Deze landen
zijn niet berekend op het omgaan met dergelijke
calamiteiten.
Wij doen daarom een dringend beroep op de
internationale gemeenschap, in het bijzonder
CARICOM, om te helpen zoeken naar een duurzame
oplossing voor de politieke impasse in Venezuela.
Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Wij vragen onze burgers om grootmoedig te zijn
tegenover de vluchtelingen en hen voorzien van
de noodzakelijkheden zoals voedsel en onderdak.
Wij staan achter onze broeder-bisschoppen in
Venezuela in hun zorgvuldige beoordeling van
de weg vooruit voor het Venezolaans volk. Wij
betreuren het dat onschuldige levens, in het
bijzonder van kinderen, op het spel staan vanwege
ondervoeding en de verloedering van medische en
educatieve faciliteiten.
Moge onze lieve Vrouwe van Coromoto haar
Venezolaanse kinderen onder haar mantel
behoeden.

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

OMHOOG zondag 06 mei 2018

KATERN A – Pagina

3

geloof & leven
Geroepen zijn

Ode aan onze guru

Door P. Tjon Kiem Sang
Een persoonlijke reflectie van de eigen roeping
en vijf mogelijke valkuilen bij de vervulling van
die roeping
1. Te ver zoeken (i.p.v. het dagelijkse leven)
Wij zoeken onze roeping – waartoe God ons
roept – vaak veel te ver. Het betekent dat wij niet
in staat zijn om de vervulling van onze roeping
te ontdekken in de (soms kleine) dingen die we
dagelijks doen, in de relaties die wij dagelijks
onderhouden en de rol die wij daarin vervullen.
Uiteindelijk is elke roeping gericht op die
bijzondere, intieme relatie met God: die relatie
onderhouden en versterken, steeds hechter
maken. Maar dat doen we niet enkel met vrome
bezigheden zoals aldoor bezig zijn met stil gebed
of aanbidding, lofprijzing. God roept ons niet in de
hemel, maar vlak hier en nu op deze aarde waarop
wij leven, te midden van het dagelijkse leven
dat – helaas te vaak – ongemerkt aan ons voorbij
gaat. Die intieme relatie bouwen wij daarom het
beste op door dagelijkse, eenvoudige daden van
goedheid jegens anderen en jegens de schepping.
Wij doen dat door met liefde, toewijding,
eerlijkheid en trouw de taken te vervullen die
ons zijn opgedragen. Ouders die in hun gezin een
hechte band van liefde en eenheid willen smeden
en versterken, gaan dat niet bereiken als het gezin
de hele dag met elkaar op de bank ligt te knuffelen.
Nee! Er moet gekookt en gegeten worden, het huis
moet worden schoongemaakt enz. Door die dingen
tezamen trouw, zonder tegenzin en met liefde
te doen, wordt de hechte band in het gezin veel
sterker dan met knuffelen alleen.
2. Mijn roeping is enig (i.p.v. mijn roeping is
niet de enige)
Ik ben niet de enige die geroepen wordt. God
roept elke mens en heeft voor ieder een uniek
plan, unieke bedoelingen. In de vervulling van
mijn roeping zal ik dus samen moeten leven én
werken met al die anderen die ook geroepen zijn.
Eenieder heeft een rol in Gods plan, niet ik alleen.
De vervulling van mijn roeping kan dan niet
over de ruggen van anderen heen, maar samen
met anderen. Als ik op die wijze mijn roeping
vervul, dan help ik de anderen om hun roeping
te vervullen, en zij helpen mij. Wanneer ik dat zo
kan zien kom ik tot het besef dat niet alles van mij
afhangt, dat niet mijn ideeën, plannen of inzichten
alleen belangrijk of juist zijn. Dat anderen met
andere inzichten geen obstakels zijn die de
vervulling van mijn roeping dwarsbomen, maar
misschien juist nodig zijn om de mijne te verfijnen
en beter af te stemmen. Trouwens: Gods plan
ontvouwt zich met of zonder mij.

3. Obstakels verwijderen (i.p.v. obstakels
omzeilen)
Grote hindernissen op het pad van de vervulling
van mijn roeping kan ik beter omzeilen dan
proberen te verwijderen. Het beeld van de
kulaman die de korjaal zeer behendig door de
rotsblokken in de rivier manoeuvreert komt
hierbij op. De kulaman moet met zijn korjaal over
de rivier, over de sula’s om van plek A naar plek B
te gaan. De grote rotsblokken in de rivier vormen
een gevaarlijke uitdaging op zijn pad door de rivier.
Maar geen haar op het hoofd van de kulaman
denkt eraan om die rotsblokken te verwijderen.
Nee. In plaats daarvan doet hij ervaring op – en
leert vooral van anderen – hoe hij heel behendig

Door Dyani Mitro
Elk kind welkom
Gij, eenvoudige man die geen onderscheid maakte
tussen rijk en arm. Onze guru, leermeester,
begeleider die altijd alles over had voor kinderen
en tieners. Hierdoor heeft u een misdienarenkorps
kunnen vormen dat uniek is in het bisdom en
waarop gij zo trots was, want u alleen had tussen
de 60-100 misdienaars binnen parochie Noord.
Behalve een misdienarenkorps is er ook een
tienerclub genaamd tieners voor tieners. Het
doel van deze tienerclub is om de tieners sociale
vaardigheden bij te brengen. Elk kind, jong en oud
waren welkom bij u! Wanneer u een kind ten grave
bracht of iemand die u kende, waren het zware
momenten.

Presidentiële onderscheiding
U bracht jong en oud op verschillende wijzen het
geloof bij. U was een man van de puntjes op de i,
alles was geordend zoals u wilde dat het moest
gaan. Ging iets verkeerd dan was het de boze
kant die we zagen, maar daarna kwam u op een
correcte manier zich verontschuldigen.
De liefde die u had voor kinderen heeft gemaakt
dat u projecten ten behoeve van kinderen heeft
gerealiseerd zoals: scholenbroodjesproject waarbij
honderden kinderen dagelijks een broodje kregen,
studiefonds waarbij u jongeren stimuleerde om
door te studeren. Natuurlijk zijn er voorwaarden
die rotsblokken kan ontwijken en omzeilen. En hij
bereikt uiteindelijk zijn bestemming zonder schade
aan zijn korjaal, zonder kleerscheuren. Als hij toch
zou proberen om een rotsblok te verwijderen, zal
hij hoogstwaarschijnlijk zijn leven lang daarmee
bezig zijn en uiteindelijk niets bereiken. Zo kunnen
wij ons laten afleiden door de ‘rotsblokken’ die
door het kwaad op ons levenspad geplaatst zijn.
En wij raken daar zo geobsedeerd over, dat wij
onze focus verliezen: in plaats van die blokken
te omzeilen om het pad in ons leven voort te
zetten, gaan we focussen op het bestrijden van die
blokken. We willen ons mengen in de kosmische
strijd tegen het kwaad, een strijd die wij aan God
moeten overlaten. Het kwaad plaatst echter die
hindernisen om ons niet alleen tegen te houden,
maar vooral af te leiden. God echter bezit alle
macht en kracht om dat effectief te doen. Wat wij
moeten doen is enkel Zijn wil: focussen op de taak
die hij ons heeft gegeven en daarmee doorgaan.
4. Focussen op succes (i.p.v. focussen op
trouw)
Gods roeping beantwoorden vraagt om vooral
trouw te blijven aan die roeping en niet zozeer
om succes te behalen. Als wij enkel focussen op
succes zijn wij reeds afgedwaald van het pad

die zij in acht moeten nemen om blijvend gebruik
te maken van het studiefonds. Voor al het goede
werk dat u deed werd u onderscheiden door
president Venetiaan.

Angel on earth
U was streng en stipt, maar u had een groot
hart. De sociale contacten met uw medewerkers
werden een vaste activiteit op uw kalender,
waarbij er gezellige uitstapjes werden gemaakt
en uw hengels nooit ontbraken. Zo was het ook
erg belangrijk dat het misdienarenkorps dat een
deel van uw leven was, altijd beloond werd met
gezellige misdienarenuitstapjes. Als dank gaf u
ook bij jubileums van misdienaren certificaten en
presentjes.
Elke misdienaar was na de dienst welkom voor
een glas fris en een stuk chocolade. U haalde en
bracht zelfs uw misdienaars van en naar huis als
het een probleem was om gebracht en opgehaald te
worden.
U toonde altijd attentie op elke jaardag van
uw medewerkers en misdienaars, dat het een
gewoonte werd die niet weg te denken was bij hen.
Een hardwerkende man die van organiseren en
gezellig samen zijn hield. U bent bewust gestuurd
door onze Lieve Heer naar Suriname, omdat hij
wist dat wij u nodig hadden op Noord. You were an
Angel on earth sent by the Lord, now you are an
Angel beside the Lord.
dat God voor ons heeft gelegd. Wij volgen dan
ons eigen pad van ijdelheid en egoïsme. Succes
behalen betekent immers dat wij geëerd willen
worden voor onze prestaties. God werkt niet met
performance indicators, met deadlines of met best
employee of the month. God is niet de gastheer
van The Apprentice om aan het eind tegen je te
zeggen: You’re fired! God wil enkel dat wij trouw
blijven aan ons gegeven woord: dat wij Hem zullen
blijven volgen en niet opgeven, wat er ook moge
gebeuren. En dat het nooit gaat om met mijn
prestaties te bewijzen hoe geweldig ik ben, maar
dat ik me blijf inzetten en inspannen omwille van
het uiteindelijke succes van Gods plan met de
schepping.
5. Een kwestie van ‘doen’ (i.p.v. een kwestie
van ‘zijn’)
Roeping vervullen is niet zozeer wat je doet maar
wie je bent, hoe je in dit leven staat. Er zijn tal van
manieren waarop jij jouw roeping kan vervullen
met werken of daden, en die kunnen met de dag
veranderen. Geen nood! Uiteindelijk is het niet
zozeer wat je doet, maar trouw blijven aan wat je
doet en het met de juiste instelling doen. Dat komt
dus neer op wie jij bent als mens: leef je voor jezelf
alleen of voor God en de medemens?
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Roeping is vandaag
Door Jenny Sopawiro
De Commissie Roepingen en Jeugd organiseerde
een roepingendag op zaterdag 21 april 2018 in
Asewa Otono. Het was een dag van luisteren,
onderscheiden en beleven. Drie acties die volgens
paus Fransiscus centraal staan bij roeping. Dit werd
duidelijk uiteengezet door Gerda Misidjang in een
presentatie over de boodschap van de paus voor
Wereldroepingendag 2018.

Luisteren, onderscheiden en beleven
De roepstem van God is niet altijd even duidelijk
en gaat soms via omwegen. Als voorbeeld het
verhaal van pater Kumar die na twee keren te zijn
weggelopen van huis en na andere hordes te hebben
overwonnen eindelijk de roepstem van God hoorde
en volgde. Onderscheiden maakt deel uit van het
geroepen zijn. Hoe weet je waarvoor je geroepen
bent? Een antwoord is begeleiding zoeken bij de
pastoor of een andere vertrouwenspersoon. Ten
slotte komt het proces van beleven waarbij je als
geroepene uitvoering gaat geven aan jouw missie.
Belangrijk is om voor ogen te houden dat dit in alle
vrijheid moet gebeuren.

Roepingenvideo
Het mooi in elkaar gezette filmpje over roepingen
oogstte veel bewondering. Daarin zijn o.a.
roepingsverhalen van verschillende religieuzen,
priesters en leken die werkzaam zijn in ons bisdom
opgenomen. De religieuzen vertellen over hun leven
in dienst van God dat verre van saai is. Het is een
leven vol uitdagingen.
De vragenronde na de vertoning van deze video
maakte duidelijk dat er jongeren zijn die begeleiding
nodig hebben in hun roeping. Voorts heeft het
filmpje ook enkele jongeren aangewakkerd over hun
sluimerende roeping te vertellen.
Informatiestands
In de benedenzaal van Asewa Otono waren
informatiestands van deelnemende groepen
opgesteld. De meeste stands oogden heel fraai: ze
waren prachtig verzorgd. Er deden zowel religieuze
als lekenorganisaties mee. In een nutshell geef ik
weer: de Katholieke Jongeren Suriname (KJS) met
hun markante KJS-kruis. De KJS’ers Clist, Jenella,
Gino, Preciosa en Richardo stonden bezoekers te
woord en deelden flyers uit. Zij hoopten met deze
roepingendag meer jongeren te betrekken in de
activiteiten van KJS.
De fel oranjegele kleur van Marriage Encounter
Suriname (MES) was moeilijk te missen en deze
booth, bemand door de echtparen Grunberg en
Chin A Foeng, kreeg veel belangstelling. Verder
kreeg de goed ingerichte stand van de Surinaamse
Salvatoriaanse lekenfamilie ook veel belangstelling;
ook hier was de bemanning optimaal. Iedere
bezoeker kreeg genoeg informatie.

Aandachttrekker
De redemptoristen lieten zich ook niet onbetuigd en
hadden hun stand getooid met o.a. grote portretten
van hun oprichter de heilige Alphonsus van Liguori,
onze eigen zalige Petrus Donders, de heilige Gerardus
Majella en OLV Moeder van altijddurende bijstand.
Verder was er goed professioneel promomateriaal
van deze groep. De priesters Gilson en Croon
stonden klaar om gebedskaarten te verstrekken aan
geïnteresseerden.
De vrolijke zusters van de congregatie Zusters
Fransiskus Charitas waren er ook met hun
zelfgemaakte rozenkransen. De Zusters Dienaressen
van de Heer gaven informatie middels filmpjes en
flyers. Hun blauwe habijt was uiteraard ook een
aandachttrekker.

De onvermoeibare zuster Judith van de Zusters van
Paramaribo was er ook met albums vol foto’s van
weleer, die allerlei herinneringen opriepen van de
bloeitijd van deze congregatie, die momenteel echt
geplaagd wordt door vergrijzing.

Lekengemeenschap
De Eternal Light lekengemeenschap waarvan Gerda
Misidjang lid is, is nog niet gevestigd in Suriname.
Als er genoeg belangstelling is voor het lidmaatschap
wil Gerda Misidjang wel een afdeling in Suriname
beginnen. De Eternal Light heeft als missie: lesgeven,
evangeliseren en verkondigen.
De niet zo bekende lekenorganisatie Catholic Men’s
Ministry of Suriname bemand door Eddy Dragman
trok ook veel belangstellenden die meer wilden
weten over deze mannenorganisatie.
De Katholieke Charismatische Vernieuwing was ook
markant aanwezig met haar rode doeken die elan
moesten opwekken. Marabel Boldewijn en Lucy
Veldwachter stonden bezoekers te woord.
De informatie werd op verschillende manieren
verstrekt: mondeling door te vertellen, schriftelijk
middels brochures, flyers, registratieformulieren en
powerpointpresentaties.
Muziek en samenzang
De muzikale begeleiding voor de hele dag werd
verzorgd door de bisschopsband. Ook was het
jongerenkoor van de Barmhartige Samaritaan
aanwezig dat twee liederen ten gehore bracht. De
bisschopsband zorgde ook voor de begeleiding
tijdens de sloteucharistieviering.

Sport
Het onderdeel sport werd ingevuld door een
taekwondo-demonstratie van de taekwondoschool
Yu-Sin. Omstanders mochten meedoen met
de oefeningen; zuster Boomiki van de zusters
Dienaressen van de Heer liet zich dat niet twee keer
zeggen en deed met veel bravoure mee.
Reacties
Mevrouw Ravenberg, moeder van de zangtalenten
the Four J’s was er ook met haar kinderen en enkele
meisjes van het Maria-internaat. Deze dag was
boven verwachting voor haar; de presentaties
en de informatiestands waren professioneel. Ze
wist bijvoorbeeld weinig over de Salvatoriaanse
lekenfamilie, maar op deze dag heeft ze alle
informatie gekregen over deze lekenbeweging.
Verder vraagt ze zich af of deze activiteit naar de
parochies gebracht kan worden bijvoorbeeld voor
een weekend.

Pater Jan Geerits van de Commissie Roepingen en
Jeugd is tevreden over de dag. Het optreden van het
jongerenkoor van de Barmhartige Samaritaan was
prachtig. ‘Deze jongeren hebben wij alvast mee’, zegt
hij. ‘De opkomst van jongeren kon wel beter.’ Hij
heeft geen concreet antwoord op de vraag hoe het de
volgende keer aan te pakken wat promotie betreft.
De methode van flyers verdelen werkt niet meer,
constateert hij. Hij denkt dat beter zal zijn als de
parochies intern zelf organiseren om massaal naar
de roepingendag te komen door bijvoorbeeld een bus
in te zetten. Hij noemt als voorbeeld de dienst bij de
oliewijding waar alle parochies in groten getale naar
de basiliek komen.

‘Het werk in en de toekomst van de commissie
Roepingen en Jeugd is uitdagend’, zegt hij, ‘want je
raakt hier en daar mensen.’ Ondertussen is pater
Jan al drie jaar bezig in de commissie en hij is zeker
van plan om volgend jaar de roepingendag weer te
organiseren.

Pater Gilson van de redemptoristencongregatie
zegt dat de organisatie van deze roepingendag een
heel goed initiatief is. Het is echt na lange tijd dat
er zoiets georganiseerd wordt en eindelijk hebben
de redemptorisiten nu de gelegenheid om hun
promomateriaal tentoon te stellen en uit te delen.
Zijn boodschap is dat de eerste roeping van de mens
is om te leven, de tweede roeping om mens te zijn
en de derde roeping om als christen anderen te
helpen in een speciale missie (roeping) als priester,
religieuze, getrouwde, alleenstaande, leerkracht,
huismoeder, verpleegkundige, buschauffeur.

Mevrouw Grunberg van Marriage Encounter
Suriname (MES) noemt deze roepingendag zeer
prijzenswaardig en is heel erg blij dat MES ook
gevraagd is om te participeren. Voor haar is dit een
soort bevestiging dat het huwelijk ook gezien wordt
als een roeping en volgens haar een zeer belangrijke
roeping. De presentatie van Gerda Misidjang over
de boodschap van de paus was voor haar een
eyeopener en ze neemt zich voor meer aandacht
daaraan te besteden. Ze is niet ontevreden over
het bezoekersaantal bij de MES-informatiestand
en heeft veel vragen gekregen van jongeren! Dat is
positief. Zo heeft ze hen het ideaal van MES steeds
voorgehouden: leven in verantwoordelijke en intieme
verhouding met onze partner en met God, en de
handen uitsteken naar anderen.

Getuigenissen
Vanaf roepingenzondag van het vorig jaar mochten
gezinnen middels een roulatiesysteem voor een
hele week een Christus-icoon bij zich houden
om samen voor roepingen te bidden. In het
programmaonderdeel getuigenissen vertelden enkele
echtparen over hun ervaring met het Christusicoon. Mevrouw Leckie had een bijzondere ervaring,
namelijk dat de ogen van het icoon na een gebed naar
haar lachten. Eric Doelahmarsidi vertelde over zijn
eigen roeping, en zijn boodschap is dat je niet te jong
bent om te antwoorden op de roepstem van God.
Het gezin Mendis, een familie uit Sri Lanka die al
jaren in Suriname woont, vertelde dat het met plezier
met het icoon om roepingen heeft gebeden. Het gezin
bidt aldoor voor roepingen en is ervan overtuigd dat
God luistert en Zijn eigen tijd heeft om de gebeden te
verhoren.
Uit de getuigenis van zuster Myriam Meshiaj van
de zusters Dienaressen van de Heer blijkt wel dat
je nooit te jong bent om geroepen te zijn. Zij was
namelijk pas 12 jaar toen zij al zeker wist dat ze een
non wilde worden. Haar boodschap is: ‘Als je ooit
het gevoel krijgt van een roeping, het komt zeker van
God. Wees niet bang en wacht niet op iemand.’
Eucharistieviering
De roepingendag werd afgesloten met een
plechtige eucharistieviering voorafgegaan door
een even plechtige eucharistische aanbidding.
De zusters Dienaressen van de Heer deden de
dienstvoorbereiding. Pater Kumar die ook lid is van
de Commissie Roepingen en Jeugd was de celebrant.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Zesde zondag van Pasen
Eerste lezing: Uit de Handelingen van de
apostelen 10, 25-26.34-35.44-48
Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem
tegemoet, en eerde hem met een voetval. Maar
Petrus deed hem opstaan, en zei: ‘Sta op, ik ben ook
maar een mens.’
Petrus nam het woord, en sprak: ‘Nu, besef ik pas
goed dat er bij God geen aanzien des persoons
bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die
Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig
is.’ Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die
naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de
besnijdenis die met Petrus meegekomen waren,
stonden verbaasd dat ook over de heidenen de
gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij
hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.
Toen zei Petrus: ‘Kan iemand nog het water
weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden

worden die juist als wij de heilige Geest ontvangen
hebben?’ En hij beval hen te dopen in de naam van
Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog
enige dagen te blijven.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de
heilige apostel Johannes 4, 7-10
Vrienden, laten wij elkander liefhebben want de
liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een
kind van God en kent God. De mens zonder liefde
kent God niet, want God is liefde. En de liefde die
God is, heeft zich onder ons geopenbaard doorat
Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om
ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons
liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze
zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Johannes 15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals

de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u
liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden
onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik,
die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in
zijn liefde blijf. Dat zeg Ik u opdat mijn vreugde in u
moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik
u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand
hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn
vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik
u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de
dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik
vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij
uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven
op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die
blijven mogen zij. Dan zal de Vader u geven als wat
gij Hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod dat
gij elkaar liefhebt.

Gedachten bij de schriftlezingen

De teksten van vandaag hebben ieder zo hun eigen
raadsels, maar wat ze willen zeggen, lijkt wel
helder. Ze gaan allemaal over Gods liefde, voor alle
mensen, de hele aarde.

Kan zo’n lied eigenlijk wel?
Psalm 98 lijkt te gaan over een concrete
gebeurtenis: een overwinning voor en redding van
het volk van Israël (vers 2). Het gebeuren heeft de
nodige indruk gemaakt op het wereldtoneel: alle
volken, tot aan de uiteinden der aarde, hebben
het gezien (vers 3). En nu komt God er aan, onder
algemeen gejuich (vers 4-8), als koning van Israël
en rechter van de hele aarde, om rechtvaardig
te oordelen over alle volken (vers 9-10). Een blije
tekst, die echter wel vragen oproept: kan dat
wel, God zo naadloos koppelen aan een militaire
overwinning?
De psalm vertelt niet om welke gebeurtenis het
hier eigenlijk gaat. Met wat speurwerk valt daar
toch wel wat over te zeggen. Psalm 98 doet met een
aantal opmerkelijke uitdrukkingen sterk denken
aan Jesaja 40-55, een aparte dichtbundel binnen het
boek Jesaja: het ‘nieuwe lied’ (42,10), Gods ‘heilige
arm’, ‘de einden der aarde’ (52,10), en bomen die
in hun handen klappen (55,12). Ook Jesaja 40-55
beschrijft een gebeurtenis: de omverwerping van
het Babylonische rijk door Cyrus van Perzië, en het
terugkeren van de Joodse ballingen uit Babel naar
Jeruzalem. Het ligt voor de hand dat Psalm 98 hier
eveneens aan denkt.
De val van Babel was inderdaad een gebeurtenis
die de hele toenmalige wereld aanging, zij het
dus niet een overwinning van Israël zelf. Wat
wel belangrijk is, is dat Jesaja 40-55 geruime
tijd na dato is geschreven. De bevrijding uit de
ballingschap is dan geen recente herinnering meer.
Ze wordt een beeld voor een geestelijke terugkeer,
naar God en zijn gerechtigheid: een gerechtigheid
die uiteindelijk voor de hele aarde is bedoeld. Als
we Psalm 98, die nog weer later is geschreven, in
dezelfde denkwereld lezen, blijkt het niet langer een
triomfalistisch lied voor een militaire overwinning.
Aan de hand van een oude herinnering wordt hier
een visioen van hoop opgeroepen, vooral in vers
9: hoop dat Gods gerechtigheid het uiteindelijk zal
winnen. Gerechtigheid voor de hele aarde!
Waar blijven we?
De doop van Cornelius is voor ons, niet-Joodse

christenen, een mooi verhaal. We zullen het direct
eens zijn met de boodschap van het verhaal: God
maakt geen onderscheid tussen mensen, iedereen
mag erbij horen. Voor de oorspronkelijke, Joodschristelijke, lezers moet dit echter een schokkend
verhaal zijn geweest. Dat begint al bij die Romeinse
centurion – een actief lid van de vijand van het
volk – die ‘God vereert’, dat wil zeggen: zich tot
het Joodse geloof heeft bekeerd. Een onmogelijke
combinatie, die je als Jood al bij voorbaat zou
moeten wantrouwen. Dan Petrus, die droomt
dat hij van een hemelse stem de opdracht krijgt
om de heilige Joodse spijswetten te overtreden.
Die vervolgens tot het inzicht komt dat God geen
onderscheid maakt tussen mensen, uit welk volk
dan ook, en daarmee het hele idee van Israël als
Gods uitverkoren volk tussen haakjes lijkt te zetten.
Maar Petrus heeft gelijk. Cornelius en zijn familie
en vrienden ontvangen de heilige Geest, met alle
tekenen van dien. Dat was in de vroege gemeente
hét teken van Gods aanwezigheid, en hét teken
dat je er helemaal bij hoorde. Maar in dit geval is
het dus ook een teken dat een vraag opriep: waar
blijven we? Gaan dan echt alle oude zekerheden
onderuit? Voor Petrus en de eerste christenen
was dat inderdaad zo. Ze moesten hun geloof, hun
manier van leven en hun omgang met de Bijbel
opnieuw uitvinden. Maar het is gelukt. Dat mag
ons hoop en moed geven als ons, tweeduizend jaar
na Petrus, opnieuw het gevoel bekruipt dat al het
vertrouwde omver gaat en we nog niet weten waar
we nieuwe wegen moeten zoeken.
Is het haalbaar?
De evangelielezing uit Johannes gebruikt vrij
gewone woorden, maar is toch lastig te lezen.

Het betoog, dat overigens al in 15,1 begint, volgt
wonderlijke, soms verwarrende herhalingen,
cirkels en kronkels. Toch is de structuur ervan nog
wel te ontrafelen. De beweging is steeds dat wat er
tussen de Vader en Jezus gebeurt, vervolgens ook
tussen Jezus en ons gebeurt: de Vader heeft Jezus
liefgehad (15,9). Jezus blijft in die liefde, door zich
aan de geboden van de Vader te houden (15,10). Dat
gebod is dat Jezus op zijn beurt ons heeft liefgehad,
zelfs zozeer dat Hij zijn leven voor ons geeft (10,13).
Op dezelfde manier moeten wij in Jezus’ liefde
blijven (10,9) door ons aan zijn geboden te houden
(10,10). En Jezus’ gebod is dan dat wij elkaar
liefhebben (10,12). Een beetje paradoxaal is het
allemaal wel: we zijn niet langer Jezus’ slaven, maar
zijn vrienden. Maar we zijn alleen zijn vrienden
zolang we doen wat Hij zegt. En wat Hij ons zegt, is
weer: elkaar lief te hebben. Zo grijpt alles in elkaar,
één cirkelgang, van Vader naar Zoon naar ons, en
van ons weer naar anderen, tot het ons duizelt.
Maar één ding is zonneklaar: het gaat allemaal
om de liefde! De schrijver van 1 Johannes lijkt
dat nog sterker toe te spitsen: wij moeten elkaar
liefhebben, want de liefde komt uit God voort. God
kennen, dat is liefhebben. Sterker nog: God zelf is
liefde. En deze liefde (God zelf dus) is zichtbaar in
dat Hij Jezus gezonden heeft. En omdat God ons zo
liefheeft, moeten wij ook elkaar liefhebben. Daar
gaat het uiteindelijk allemaal om: de liefde. Als
God iets is, dan is Hij liefde. Dat dat in onze wereld
vragen oproept, is duidelijk. Liefde, in een wereld
vol geweld, macht en haat, hoe ver kom je daarmee?
Is dat wel haalbaar? Begrijpelijke vragen. Maar
teksten als die van vandaag houden ons voor dat
het weleens precies andersom zou kunnen zijn. Dat
liefde de basis is van alles. Als dat zo is, is liefde niet
alleen haalbaar. Dan is het de enige, noodzakelijke
weg.

Luister naar de Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u
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gebeden voor iedere dag
Maandag 07 mei
Dagtekst
Lucas 9,24: Want wie zijn leven wil redden, zal het
verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die
zal het redden.

Overweging: Worstelen met God
Het Hebreeuwse woord Jabbok betekent
‘worstelen’ en dat is precies wat Jakob deed. Hij
worstelde met zijn verleden: alle leugentjes om
bestwil, alle intriges en ergernissen. Hij worstelde
met zijn situatie: een spin die verstrikt geraakt
was in zijn eigen web van bedrog en doortraptheid.
Maar meer dan met deze dingen, worstelde hij met
God...
Jakob worstelde de hele nacht met God. Hij
ontmoette God van aangezicht tot aangezicht,
misselijk van zijn verleden en met een wanhopige
behoefte aan een nieuwe start. En omdat
Jakob dat zo graag wilde, beloonde God zijn
vastbeslotenheid. God gaf hem een nieuwe
naam en een nieuwe belofte. Ook wij moeten
onze besmeurde harten en onze groezelige ziel
blootleggen en eerlijk zijn tegen Degene die op de
hoogte is van onze meest geheime zonden. Het
resultaat zou nog wel eens verfrissend kunnen zijn.
We weten dat dat bij Jakob het geval was. Na zijn
ontmoeting met God, was Jakob een nieuw mens.
Gebed
Barmhartige God, Gij die mij aanvaardt zoals
ik ben, ik bid U: maak mij open en zonder
vooroordeel om te verstaan wat Gij mij doet horen
in uw Woord en in anderen die mijn pad kruisen.
Dat ik naar het voorbeeld van uw Zoon recht doe
aan ieder die mijn naaste is, vandaag en tot in
lengte van dagen. Amen.
Dinsdag 08 mei

Dagtekst
Jesaja 43,1: Wees niet bang, want Ik heb u verlost
en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij.

Overweging: Het kruispunt van liefde
Het kruis. Kun je ook maar een kant opkijken
zonder er een te zien? Bevestigd op een kerktoren.
Uitgehakt in een grafsteen. Ingegraveerd in een
ring. Het kruis is een universeel symbool voor
het christendom. Vreemd dat een martelwerktuig
kenmerkend werd voor een beweging van hoop.
De symbolen van andere religies zijn vrolijker:
de zespuntige Davidster, de halve maan van de
islam, de lotusbloem van het boeddhisme. En dan
de christenen met een kruis? Een werktuig dat
gebruikt werd om iemand te executeren?
Waarom? Om het antwoord te vinden hoef je niet
verder te kijken dan het kruis zelf. Het ontwerp
had niet eenvoudiger kunnen zijn. Eén horizontale
balk – één verticale. De ene uitgestrekt – zoals
Gods liefde. De ander reikt omhoog – zoals Gods
heiligheid. De ene staat symbool voor Gods wijd
uitgestrekte liefde, de andere voor de hoogte van
zijn heiligheid. Het kruis is het kruispunt. Het kruis
is de plek waar God zijn kinderen vergaf, zonder de
maatstaf van heiligheid geweld aan te doen.

Gebed
God van licht en leven, Gij hebt deze wereld niet
aan zichzelf overgelaten, maar biedt haar hoop
en verlossing. Ik dank U voor de geboorte van
Johannes de Doper. Hij was de profeet die de komst
aankondigde van mijn Redder, Jezus Christus,
uw geliefde Zoon. Geef dat ik uw Woord ter harte
neem, opdat ik er met vreugde uit zal leven en deel
krijg aan uw koninkrijk, dat nabij komt, vandaag en

morgen en alle dagen. Amen.

Woensdag 09 mei

Dagtekst
Romeinen 15,7: Aanvaard elkaar daarom ter ere
van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Overweging:
Het verschil tussen sterken en zwakken in de
gemeente zit Paulus zo hoog dat hij er een lange
beschouwing aan wijdt. Maar telkens weer komt
hij op dezelfde gedachte terug: jullie moeten
elkaar aanvaarden! Altijd zullen er aan de ene
kant mensen zijn die in hun eigen gemoed ten
volle verzekerd zijn om dingen te doen die juist
door anderen zeer kritisch worden bekeken. Het
gaat erom dat je in de eerste plaats er werkelijk
van overtuigd bent dat je zelf goed handelt. Maar
in de tweede plaats komt het er dan ook op aan
dat je de ander niet het gevoel geeft hem of haar
eigenlijk niet meer te accepteren als broeder of
zuster. Aanvaard elkaar! Neem de ander zoals
hij of zij meent het geloof te mogen of te moeten
beleven. Altijd zullen er verschillen zijn. Wat geeft
het eigenlijk? Zolang je elkaar maar vinden kunt in
het gemeenschappelijk geloof dat Jezus de Redder
der wereld is, het Lam dat onze zonden draagt!
Aanvaard de ander nu maar zoals Christus ook jou
aanvaard heeft.

Gebed
God, bron van mijn bestaan, in alle tijden roept
U profeten en hebt U mensen gezonden om te
spreken in uw Naam en in hun daden uw liefde te
tonen. Laat uw Woord mij tot leidraad zijn om vals
en echt te leren onderscheiden, en na te volgen wie
door uw liefde is geraakt,
zoals Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer, die met
U en de Geest leeft in eeuwigheid.
Amen.
Donderdag 10 mei

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

Overweging:
Wij hebben een fulltime baan! Nee, geld levert het
niet op. Vreugde kun je eraan beleven, dat wel. Nu
ja, soms is ook ondankbaarheid je loon en af en toe
zelfs haat en nijd. Maar tevergeefs doe je het niet.
God garandeert zijn zegen. Zijn medewerkers zijn
wij! Je hoeft niet theologie te hebben gestudeerd
en priester te zijn geworden om een medewerker
van God te zijn. Ook als ambtenaar of timmerman
kun je voor God werken. De één heeft tot taak het
zaad van het evangelie uit te zaaien, de ander krijgt
de opdracht om het nat te houden, zodat de jonge
plantjes niet verdrogen en verdorren. Allemaal
hebben we wat te doen op de akker van Gods
wijde wereld. Wij zijn medewerkers van God! Dat
betekent dus dat we niet geroepen worden om aan
de kant te gaan zitten, ook al zullen er weleens
pauzeperiodes in ons leven zijn. We zijn geroepen
om te werken. Samen met God mogen en zullen we
werken met het oog op de grote oogst die komen
zal!
Gebed
God van leven en toekomst, in uw huis ontmoet ik
mijn mede gelovigen. Hier mag ik horen dat Gij mij
hebt gegrondvest op goede grond, op het woord
van Jezus, uw Zoon. Leer mij luisteren naar dat
woord en bewaar mij zoals mensen van U, deze dag
en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vrijdag 11 mei
Dagtekst
1 Johannes 4,16: Zo hebben wij de liefde leren
kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in
haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in
God en God is met hem.

Overweging: Met uw eigen liefde
Van één ding mogen we zeker zijn: God heeft ons
het eerst bemind. Laten we deze waarheid diep
tot ons doordringen, lang genoeg en telkens weer.
Het is niet zo dat wij allerhande kunsten moeten
uithalen of een super-christen moeten zijn om de
liefde van God ‘waard’ te zijn. Wetten moesten
vervuld worden, offers gebracht om God goed
te stemmen. Vandaar komen de woorden van de
honderdman: ‘Heer, ik ben niet waardig dat U
tot mij komt’ die we nog elke zondag herhalen.
Natuurlijk zijn wij in vergelijking met de eeuwige
God ‘niets waard’, een stofje dat voorbijvliegt. Maar
Jezus houdt geen rekening met de vorm van ‘iets
waard zijn’. Hij ziet het hart, het geloof van deze
unieke mens. Hij heeft hem en zijn zieke dienaar
al lief nog voor hij heeft gesproken. Zo is ieder van
ons uniek en een oogappel voor Jezus.
Gebed
Goede God, naar mij gaat uw liefde uit en U
bevrijdt mij van al wat mij kwaad doet. Maak
mij dan vrij om uw Woord te verstaan en laat
mijn hart kloppen van vreugde, omdat ik thuis
mag zijn bij U. Dan zal mijn ziel rust vinden in de
zachtmoedigheid van Jezus, uw Zoon, die leeft
vandaag en altijd in uw eeuwigheid. Amen.
Zaterdag 12 mei

Dagtekst
Matteus 10, 40: Wie jullie ontvangt, ontvangt
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij
gezonden heeft.

Overweging: Fair play
In de huidige maatschappij is voetbal een
volkssport waarbij een groot aantal – vooral jonge
– mensen betrokken is. Behalve de mogelijkheid
tot gezonde ontspanning biedt het voetbal ook
lichamelijke ontwikkeling en sportieve prestatie,
die offervaardigheid, constant engagement,
respect voor de anderen, loyaliteit en solidariteit
verlangt. Ik hoop dat het voetbal steeds meer
een domein van vriendschap wordt en dat elke
wedstrijd tot uitdrukking brengt wat sport
zou moeten zijn: een op de totaliteit gerichte
waardering van het menselijke lichaam, gezonde
wedstrijdgeest, opvoeden tot de waarden van
het leven, levensvreugde, spel, vrolijkheid. Zoals
elke andere sport moet het voetbal aantonen
dat het ‘zijn’ voorrang heeft op het ‘hebben’. Men
moet deze sport bevrijden van alles wat haar
hindert om een positief aanbod van solidariteit en
broederlijkheid, wederzijds respect en fair play
tussen mannen en vrouwen van onze wereld zijn.
Gebed
Eeuwige en trouwe God, U die begaan bent met
mensen en nooit loslaat wat uw hand begon,
ik vraag U: kom mij nabij. Dat mijn hart mag
kloppen in het ritme van uw liefde, dat het vrij en
onbevangen mag zijn en blijven en mij altijd zal
richten op U, vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Luister Naar De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u op
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Het doopsel is geen toverformule, maar een gave van de Geest
In zijn derde catechese over het doopsel, bij de algemene audiëntie van woensdag 25 april, sprak de paus over de kracht om het kwaad te overwinnen.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Het doopsel is ‘het sacrament van het geloof’, omdat
het de sacramentele toegang is tot het geloofsleven.
En het geloof is de overgave van zichzelf aan de
Heer Jezus, Die herkend wordt als een waterbron
opborrelend tot eeuwig leven (Joh 4,14), het licht
van de wereld (Joh 9,5), de verrijzenis en het
leven (Joh 11,25). Dit leren de catechumenen die
de christelijke initiatie wensen te ontvangen.
De catechumenen, onderricht door het luisteren
naar Jezus, door Zijn leer en door Zijn werken,
herbeleven diverse ervaringen. De ervaring van
de Samaritaanse vrouw, dorstend naar levend
water, van de blindgeborene wiens ogen werden
geopend en van Lazarus die uit het graf komt. Het
Evangelie bezit de kracht om iemand die gelooft, te
veranderen en te ontrukken aan de boze; zo leert
hij de Heer te dienen met vreugde en nieuwheid van
leven.
Het gebed van de Kerk
Naar de doopvont gaat men nooit alleen, maar men
wordt begeleid door het gebed van heel de Kerk.
De heiligen worden aangeroepen, voorafgaande
aan het bevrijdingsgebed en de zalving met
catechumenenolie. Het zijn gebruiken die sinds
de oudheid worden toegepast bij personen die
herboren worden als kinderen van God. Het gebed
van de Kerk steunt hen in de strijd tegen het kwaad
en vergezelt hen op de weg van het goede. Het helpt
hen zich te onttrekken aan de macht van de zonde,
om over te gaan naar het rijk van de goddelijke
genade.

Bidden voor bevrijding
Verbonden met de Kerk moeten wij voortdurend
voor de anderen bidden: Heer, ik bid U voor wie
in nood verkeren, voor hen die niet geloven …. Wij
moeten aansluiten bij dat gebed en bidden voor heel
Gods volk, vooral voor hen die het gebed hard nodig
hebben. Om die reden worden voor de volwassen
catechumenen herhaaldelijk bevrijdingsgebeden
uitgesproken door de priester. Er wordt gebeden
voor de verlossing van alles wat van Christus
verwijdert en de verbondenheid met Hem in de
weg staat. Ook voor de kinderen wordt aan God
gevraagd hen te bevrijden van de erfzonde en hen
te laten leiden door de Heilige Geest.
Volgens de evangelies heeft Jezus zelf de demonen
bestreden en verjaagd om de komst van het Rijk
van God aan te duiden. Zijn overwinning op de

Boze geeft ruimte aan de heerschappij van God die
vreugde en verzoening geeft.

De strijd tegen de boze
Het doopsel is geen toverformule maar een gave
van de Heilige Geest. Wie die gave ontvangt, kan
tegen de geest van de boze strijden, door te geloven
dat God zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden
om de macht van satan te breken. Dan verdwijnt de
geest van het kwaad uit ons; we worden bevrijd van
de duisternis en overgebracht naar het Rijk van Zijn
wonderbaar licht. Door ondervinding weten we dat
het christelijk leven voortdurend wordt beproefd.
Vooral de bekoring om zich te verwijderen van God
en van Zijn wil, van de gemeenschap met Hem, zijn
grote misleidingen. Ze proberen ons te binden aan
de verlokkingen van de wereld.
Zalving met olie
Naast het gebed is er de zalving met
catechumenenolie op de borst. Hierdoor ontvangt
de dopeling de kracht om de duivel en de zonde
af te zweren. Daarna gaat hij naar de doopvont
om daar nieuw leven te ontvangen. Olie heeft het
vermogen in de huid te dringen, met een goed
effect. In de oude tijden besmeerden de worstelaars
zich met olie om hun spieren te versterken en om
gemakkelijker uit de greep van de tegenstander te
blijven. De christenen van de eerste eeuwen hebben
het gebruik overgenomen om het lichaam van de
doopselkandidaten symbolisch te oliën. Dat gebeurt
met de olie die door de bisschop werd gezegend.
Door middel van dit teken van de verlossing wordt
de macht van Christus de Verlosser aangegeven.
Die macht maakt ons sterk om tegen het kwaad te
strijden en het te overwinnen.
Onze Moeder Kerk bidt
Het is vermoeiend tegen het kwaad te strijden,
om aan zijn misleidingen te ontsnappen. Na ieder
uitputtend gevecht moeten we weer op krachten
komen. We moeten echter beseffen dat het
christelijk leven een voortdurende strijd is. Maar
we moeten ook voor ogen houden dat we niet alleen
strijden. Onze Moeder Kerk bidt dat haar kinderen,
herboren door het doopsel, niet ten onder zullen
gaan door de valstrikken van de boze. De Kerk bidt
dat we zullen overwinnen door de kracht van het
Pasen van Christus. We worden gesterkt door de
verrezen Heer, die de vorst van deze wereld heeft
overwonnen. Zo kunnen ook wij met het geloof van

de Heilige Paulus herhalen: Alles vermag ik in Hem
die mij kracht geeft (Fil 4,13).
(Bron: Kerknet/bewerkt-mk/2018)

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

Gewijzigde openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag: 10.0018.00u.
Donderdag:
12.00-20.00u.
GERARD ZUIDBERG
Zeven is voldoende
In dit boek komen zeven pastores
aan het woord. Zij vertellen over
hun leven, hun werk, hun geloof
en over hun kritische trouw
binnen de Nederlandse katholieke
kerk. Een boek over pastoraat en
spiritualiteit. Over het geloven van
pastores die de crisis en de nieuwe
mogelijkheden in de kerk van nabij ervaren en die er
toch voor kiezen binnen de kerk te blijven werken.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1984; Srd 10,=
ANTON QUINTANA
De bavianenkoning
Vertelt het verhaal van Morengaroe
die door zijn gemengde bloed een
buitenbeentje is. Hij rebelleert en
wordt uiteindelijk verbannen naar
de wildernis. De omstandigheden
dwingen hem zijn leven van
bavianen te delen en ondervindt
genadeloos aan den lijve dat hij een
mens is en terug moet keren onder de mensen.
Amsterdam: Querido, 1996; Srd 10,=
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Alleen jij kunt het
leven

christen een instrument van Gods Geest te zijn.
Dan zal blijken wat de specialist van de heilige
Geest is: aan mensen die geen weg meer zien
dé weg te wijzen. Anders gezegd: de Geest geeft
groei – niet altijd in aantal, maar zeker in geloof
en liefdaden!
Uit: Dag in Dag uit

Met elkaar overweg

Je bent deel van Mijn oneindige plan. Je hebt
een rol te spelen in het gehele beeld. Het mag
misschien een kleine rol zijn, niettemin is die
essentieel voor de voltooiing van het geheel. Heb
nooit en te nimmer het gevoel dat jouw rol zo
klein is dat die niet nodig is. Wie ben jij om dat
te beoordelen? Ik heb je nodig op je rechtmatige
plaats, waar je jouw specifieke rol speelt. Als je
nog niet ontdekt hebt wat je rol is, is het jouw taak
die te zoeken tot je die gevonden hebt. Zie, hoe je
past op je rechtmatige plaats, terwijl je geeft wat
je te geven hebt voor het geheel en voel je zo een
geïntegreerd deel van dat heerlijke geheel, niet
langer afgescheiden of verdeeld. Niemand anders
kan jouw eigen leven voor je leven. Alleen jij kunt
het leven.

Met elkaar goed overweg kunnen betekent, dat
niemand de ander voor zichzelf gebruikt, maar
dat beiden op vriendschappelijke voet met elkaar
staan, dat ze een goede onderlinge verhouding
hebben. Maar dat lukt alleen, als ieder het
goed kan vinden met zichzelf. Ik kan met mijn
vriend alleen maar op goede voet staan als ik
goed overweg kan met mezelf, als ik voldoende
zelfkennis heb verworven.
Uit: Vergeet het beste niet

De weg via het kruis

Uit: Open innerlijke deuren

De Geest geeft groei

Kerklieden denken dikwijls in getallen. Groei
betekent dat men op de goede weg is. De situatie
van de eerste christengemeente lijkt deze
gedachte te bevestigen. Maar groei in aantal
is resultaat van het werk van de heilige Geest.
Het menselijk aandeel is aanbidding van God,
gebaseerd op het geloof in de Heer Jezus. Samen
een modelkerk vormen, zoals in handelingen 2,
gebeurt overal waar de ontmoeting met God –
in Christus – voorop staat. Dat vertaalt zich in
eensgezindheid en zorg voor anderen, niét alleen
in prachtige doelstellingen om een gemeente
volgens Gods plan te zijn. Het gaat erom zelf als

‘Dan is immers de aanstoot van het kruis van
zijn kracht beroofd’, zo luidt vers 11 uit Galaten
hoofdstuk 5 letterlijk. Wij zien het kruis amper
als aanstootgevend. We dragen het om onze
nek of op onze revers. Voor vele Joden was
het aanstootgevend: Een Gekruisigde die de
Messias zou zijn? Terwijl de Messias hoorde te
triomferen! Paulus wil niets inleveren op het
weinig aantrekkelijk van zijn boodschap. Er is
maar één enkele weg om bij God te mogen horen
en deel van zijn volk te worden. Die weg loopt
via het kruis. Het toestaan van de besnijdenis
betekent akkoord gaan met een sluiproute. Zo
wordt afbreuk gedaan aan de unieke betekenis
van dat onmogelijke kruis. Meer of iets anders
willen, doet afbreuk aan persoonlijk geloof en
aan de gemeente. Vandaar dat Paulus hard uitvalt
naar zijn tegenstanders. Werken aan eenheid en
verzoening is goed, en populair vandaag. Maar de
waarheid moet gezegd kunnen worden.

KATHOLIEK ERFGOED
Suffragaanbisschop
De bisschop wiens diocese deel uitmaakt van een
kerkprovincie welke onder leiding staat van een
aartsbisschop.
Suisse
Ceremoniële
ordebewaker (leek)
tijdens de kerkdienst.
Soms is hij uitgerust
met uniform, sjerp,
streek, hellebaard
of degen. De Franse naam is ontleend aan de
Zwitserse garde van het Vaticaan.

Synagoge
Het plaatselijk middelpunt van het joodse
godsdienstige leven. Hier komen op sabbat de
joden samen voor de godsdienstoefening. Uit het
Oude Testament worden dan bepaalde gedeelten
voorgelezen en er wordt gepreekt, gebeden en
gezongen.

Synoptici
Benaming voor de eerste drie evangelisten:
Matteüs, Marcus en Lucas. Hun evangelies, die
een overzicht (synopsis) geven van het leven van
Christus, hebben qua opzet en inhoud zeer veel
met elkaar gemeen en onderscheiden zich van het
anders opgezette vierde evangelie van Johannes.
Tabernakel
1 Tent die de
Israëlieten met zich
meedroegen tijdens
hun tocht door de
woestijn van Egypte
naar Kanaän en
waarin de Ark des
Verbonds stond. De
tent werd ook als ‘tent
der samenkomst’
aangeduid, de plaats
waar God zijn volk
Israël ontmoette. 2
Fraai uitgevoerd kastje
op het sacramentsaltaar, waarin geconsacreerde
hosties worden bewaard. Een tabernakel kan ook
los in de kerk geplaatst worden.
Talmoed
Verzamelwerk dat in de eerste eeuwen na
Christus is ontstaan uit mondelinge overlevering
van de discussies die door rabbijnen gedurende
enige eeuwen zijn gevoerd. Men vindt er
aanvullingen op het Oude Testament die het
maatschappelijke, burgerlijke en godsdienstige
leven van de Israëlieten regelen. Het is een rijke
bron voor de kennis van de cultuurgeschiedenis
van het jodendom.

Uit: Filippus Dagboek
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wereldkerk
Duitse bisschoppen willen viri probati
Bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück sprak
in de tv-documentaire ‘Kerk zonder priesters’ het
vermoeden uit dat zijn collega’s dat verzoek zullen
doen. “Wanneer dat in principe mogelijk wordt,
dan moet dat ook kunnen in situaties waarin de
nood anders is”, aldus Bode. Dan moet dat anders
worden beargumenteerd, “maar dan zullen wij
daar ook daarnaar moeten vragen. Het is volstrekt
duidelijk dat wij niet rustig zullen blijven”.

Celibaat

Als paus Franciscus naar aanleiding van de
Amazonesynode ‘viri probati’ toestaat, dan
zullen de Duitse bisschoppen ook toestemming
vragen gehuwde mannen tot priester te wijden.
Dat heeft de vicevoorzitter van de Duitse
bisschoppenconferentie (DBK) tegenover de ARD
gezegd.

De vicevoorzitter van de DBK ging daarmee in op
speculaties dat de Amazonesynode van volgend
jaar vooral over de viri probati zou gaan. Dat
betekent niet dat het verplichte priestercelibaat
wordt afgeschaft, maar dat rijpe gehuwde mannen
tot het priesterschap toegelaten zouden kunnen
worden.

Bron KN/Kath.net

Dialooggroep van het Vaticaan met
Islamitische Wereldliga
Kardinaal Jean-Louis Tauran, de voorzitter van de
Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog,
heeft tijdens zijn recente bezoek aan Saudi-Arabië
een akkoord ondertekend over de oprichting van
een commissie voor permanent overleg tussen
het Vaticaan en de Islamtische Wereldliga, een
overkoepelende islamitische organisatie.

De commissie wordt geleid door kardinaal Tauran
en de voorzitter van de Islamitische Wereldliga.
Zij komt jaarlijks samen, afwisselend in Rome en

een islamitisch land, dat door de wereldliga wordt
gekozen.

Vredesovereenkomst

De ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider
Kim Jong Un en de Zuid-Koreaanse president
Moon Jae-In vond plaats in Panmunjeon, in
de gedemilitariseerde zone waar in 1953 een
wapenstilstand werd getekend. Officieel is de
Koreaanse oorlog nooit beëindigd. Een van de
afgesproken doelen is te komen tot een officieel
vredesakkoord.
In hun gezamenlijke verklaring stellen beide

Mgr. Joseph Arshad, de apostolische administrator
van het bisdom Faisalabad, sprak bij de opening
de wens uit dat de gebedsruimte mag bijdragen
tot een goede verstandhouding en vreedzaam
samenleven in het hele land. Hij riep de christelijke
en andere studenten aan om samen bij te dragen
tot het welzijn van het land.

Bron: kerknet.be/bewerkt lsk

Opmerkelijk veel
inschrijvingen voor
gezinsfeest in Ierland

Bron: I.Media/bewerkt lsk

Paus Franciscus heeft afgelopen zondag de
overeenkomst geprezen die Noord- en Zuid-Korea
getekend hebben met het oog op verzoening en
denuclearisering. Hij bad dat het vredesproces
tussen beide landen ongehinderd voortgang mag
vinden.
“Ik ondersteun met gebed het positieve succes
van de Koreaanse top van afgelopen vrijdag en
de moedige inzet waarmee beide leiders een weg
gaan van oprechte dialoog voor een kernwapenvrij
Koreaans schiereiland”, aldus de paus.

Nooit meer oorlog

Op 15 april werd aan de Universiteit van
Faisalabad een kapel ingehuldigd. Het is de eerste
christelijke gebedsplaats in een universiteit van
de overheid in Pakistan. Volgens het bisdom
Faisalabad betekent de opening van de kapel een
belangrijke stap naar een meer harmonieuze
toekomst.

Bij de oprichting zei de Franse kardinaal te
hopen dat de commissie de verstandhouding
tussen christenen en moslims zal bevorderen
en helpen in de strijd tegen de terreur, waarbij
extremisten godsdienst misbruiken om geweld te
rechtvaardigen.

Paus begroet toenadering Korea’s

Vorige week vrijdag ondertekenden de leiders van
Noord- en Zuid-Korea een vredesovereenkomst.
Dat is gericht op de uitbanning van kernwapens
en toenemende uitwisseling, bezoeken en
samenwerking tussen de beide Korea’s. Die zijn
bedoeld om een gevoel van eenheid te creëren om
families, die door de Koreaanse oorlog (1950-1953)
gescheiden zijn geraakt, te herenigen.

Kapel in Pakistaanse
staatsuniversiteit

leiders dat “er nooit meer oorlog zal zijn op het
Koreaanse schiereiland en dat daarmee een nieuw
tijdperk van vrede is begonnen”.

Denuclearisering

Verder kwamen ze overeen “het gemeenschappelijk
doel, door volledige denuclearisering, van een
kernwapenvrij Koreaans schiereiland.” Beide
landen willen ook dringend gesprekken met de
Verenigde Staten en eventueel China om tot een
duurzame vrede te komen.

Gebed om vrede

Ondanks kritiek dat het nu gesloten akkoord geen
concrete plannen inhoudt voor denuclearisering,

De combinatie van Ierland en wereldgezinsdagen
blijkt een voltreffer. Aartsbisschop Diarmuid
Martin van Dublin, de gastheer van het evenement,
kondigde aan dat het aantal inschrijvingen
blijft toenemen. Half maart waren er al 20.000
inschrijvingen, dubbel zoveel als voor de
voorgaande editie in Philadelphia rond dezelfde
tijd. Opmerkelijk is het hoge aantal gezinnen met
jonge kinderen. “Dat is een opmerkelijke trend”,
aldus de aartsbisschop.
De 9de editie van het Wereldgezinscongres heeft
plaats van 21 tot 26 augustus 2018 in de Ierse
hoofdstad Dublin. Het staat in het teken van het
Evangelie van het Gezin. Aartsbisschop Diarmuid
Martin: ”Op dit congres zullen wij ons onder
meer buigen over de bijdrage van de gezinnen
tot de samenleving en de evangelisatie, tegen
de achtergrond van de apostolische exhortatie
Amoris Laetitia 2016”. Op 21 maart kondigde paus
Franciscus aan dat ook hij naar Dublin reist om
er het slotweekend met de gezinnen uit de hele
wereld bij te wonen.

Bron: I.Media/bewerkt lsk

bad de paus dat de weg naar vrede zal doorgaan.
Hij sprak daarbij de hoop uit dat een “toekomst van
vrede en meer broederlijke vriendschap niet zal
teleurstellen en dat de samenwerking vruchten zal
blijven voortbrengen voor het geliefde Koreaanse
volk en de hele wereld.”

Bron KN
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Paus naar oecumenische bijeenkomst over
Midden-Oosten

Vaticaan wint strijd
tegen witwassen

Kerk.

Oecumenisch gebaar
Paus Franciscus leende afgelopen zomer enkele
botfragmenten uit aan de Russisch-orthodoxe Kerk
als gebaar van zijn innige verlangen de relaties
te verbeteren. Hij gaf daarmee gehoor aan een
verzoek van het hoofd van de Russisch-orthodoxe
Kerk, patriarch Kyrill, gedaan tijdens hun
historische ontmoeting op Cuba in februari 2016.

Twee miljoen belangstellenden

Paus Franciscus gaat op 7 juli naar de Italiaanse
stad Bari voor een oecumenische bijeenkomst met
de hoofden van andere christelijke kerken om te
bidden voor vrede in het Midden-Oosten. Dat heeft
het Vaticaan bekend gemaakt.
Het gaat allereerst om een “dag van gebed en
bezinning op de dramatische situatie” in de regio,
“die zoveel broeders en zusters in het geloof treft.”

Verschillende leiders

De paus roept de gelovigen op voor de bijeenkomst
te bidden, waarvoor hij de leiders van de
christelijke Kerken en gemeenschappen in de regio
zal uitnodigen.
In het Zuid-Italiaanse Bari worden de stoffelijke
resten van Sint-Nicolaas bewaard, een van de
belangrijkste heiligen van de Russisch-orthodoxe

De relikwieën waren van mei tot juli in de
kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou.
Daar werden ze door meer dan twee miljoen
orthodoxe gelovigen vereerd. Onder hen was ook
de Russische president Vladimir Poetin.

Historische ontmoeting

Omdat de bijeenkomst op Bari opgezet is als
oecumenische ontmoeting, is het waarschijnlijk
dat ook de Russische patriarch zal deelnemen. Met
de veronderstelde deelname van de oecumenisch
patriarch van Constantinopel, Bartholomaios I, zou
het om een buitengewone historische ontmoeting
gaan.
Spanningen rond de steun van Bartholomaios voor
de erkenning van een onafhankelijke Oekraïensorthodoxe Kerk zou echter wel eens roet in het
eten kunnen gooien.

Bron KN/CNA)

Priester doodgeschoten na mis in noordelijke
Filippijnen

Minuten na de opname toonden foto's die op
sociale media waren geüpload het levenloze
lichaam van de priester op de grond bij het altaar.
Pater Ventura, bekend als voorstander van de
strijd tegen de mijnen en voor zijn werk met
inheemse stammen in de provincie Cagayan, werd
in 2011 tot priester gewijd.
Hij was directeur van het San Isidro Labrador
Mission Station in het nabijgelegen dorp Mabuno.
Hij was rector van het St. Thomas Aquinas Major
Seminary in de stad Aparri.

Bisschoppen en activisten veroordelen
'kwade daad'

De katholieke bisschoppen van het land betreuren
het vermoorden van pater Ventura. Zij zeiden dat

Bron: Vaticannews.va/bewerkt lsk

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

Geschoten tijdens zegening kinderen

Voorstander strijd tegen mijnen

AIF-directeur Tommaso Di Ruzza: “In 2017 werden
150 verdachte rekeningen gerapporteerd. Het jaar
daarvoor waren er dat 207.” Di Ruzza benadrukt
dat internationale samenwerking essentieel is om
financiële fraude met succes te bestrijden. Bij 268
zaken werd er onderling informatie uitgewisseld.
In 8 gevallen werd opdracht gegeven om een
juridisch onderzoek op te starten.

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

Een katholieke priester werd neergeschoten
en gedood nadat hij op 29 april j.l. de mis had
uitgesproken in de noordelijke Filippijnse stad
Gattaran in de provincie Cagayan.
Volgens de politie werd pater Mark Anthony Yuaga
Ventura, 37, twee keer neergeschoten door een
eenzame schutter. De priester zegende kinderen
die de mis bijwoonden toen een man met een
motorhelm hem naderde. Pater Ventura liep
schotwonden op aan het hoofd en de borst en stierf
ter plaatse, volgens de politie. De aanvaller liep het
gymnasium uit, waar de mis werd gehouden, en
vluchtte op een motorfiets met een medeplichtige.

Het Vaticaan moet steeds minder en minder
verdachte rekeningen sluiten en het werkt almaar
beter over de grenzen heen samen in de strijd
tegen het witwassen van geld en de financiering
van terroristische activiteiten. Dat verklaarde
voorzitter René Brulhart van de Financiële
Autoriteit (AIF), die toezicht houdt op de financiële
transacties van de Heilige Stoel en Vaticaanstad, bij
de voorstelling van het jaarverslag. Brulhart zegt
dat de regels voor de bestrijding van fraude steeds
beter worden toegepast en dat er almaar vaker
proactief wordt opgetreden.

en op Youtube:
Centraal Media Informatie
RK Bisdom Paramaribo
DOORDENKERTJE
zij "totaal geschokt waren en vol ongeloof om te
horen over de brutale moord."
"Wij veroordelen deze slechte daad", luidde een
verklaring ondertekend door aartsbisschop
Romulo Valles van Davao, voorzitter van de
bisschoppenconferentie.
De prelaten riepen de autoriteiten op "snel actie te
ondernemen om achter de daders aan te gaan en
hen voor het gerecht te brengen."

Epidemie van straffeloosheid

De moord op de priester "heeft een nieuwe impuls
gegeven aan de epidemie van straffeloosheid die
het land is aangedaan ", luidde een verklaring van
activistische groep Makabayan .
De Liberale Partij van de oppositie veroordeelde
ook de moord en riep de autoriteiten op om de
moordenaars te "vangen en te vervolgen" en
de dood van de priester niet te behandelen als
"gewoon een andere dood die onderzocht wordt".

”Wacht niet tot je door een
bliksemschicht van goddelijke
inspiratie wordt getroffen.
Begin en dwing de inspiratie af.”

De tweede binnen 4 maanden
De Filippijnse nationale politie heeft al de opdracht
gegeven voor de oprichting van een speciale
onderzoeksgroep voor onderzoek naar de moord
op pater Ventura.
De priester was het tweede lid van de
geestelijkheid dat binnen vier maanden in de
Filippijnen werd doodgeschoten.
Onbekende gewapende mannen doodden in
december 2017 pater Marcelito Paez, 72, in een
hinderlaag in de stad Jaen, provincie Nueva Ecija.

Bron ucanews.com/bewerkt lsk
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross
Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

za 05
zo 06
za 12

19.00u: Eucharistieviering
10.00u: Hoogmis
11.00u: Sacrament van de Biecht
17.00u: Huwelijksinzegening Harvey van Dijk en
Daniela Rosario
19.00u: Eucharistieviering
zo 13 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.
• Ivm 36 jaar Zaligverklaring van Petrus Donders
speciale bedevaart naar Batavia op zaterdag 19 mei a.s.
Aanmelden op het kantoor van Anaula Nature Resort,
Wagenwegstraat.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 05
wo 09
za 12

17.30u: H. Mis
17.30u: Marialof
17.30u: H. Mis
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

za 05 18.00u: Vooravond zesde paaszondag
zo 06 08.00u: H. Mis zesde paaszondag met
thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 07 18.00u: H. Mis
wo 09 18.00u: H. Mis
vr 11
18.00u: H. Mis
za 12 18.00u: Vooravond Hemelvaart van de Heer kindernevendienst
zo 13 08.00u: H. Mis Hemelvaart van de Heer kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Zondag 6 mei houden de misdienaars hun maandelijkse
bezinningsdag. Aanvang 16.30 uur.
• Op zondag 20 mei (Pinksteren) vindt de eerste communie
plaats in de Driekoningenkerk. Op zondag 27 mei is dit in
de Sint-Jozefkerk. Algemene ouderavond op donderdag
10 mei om 19.00 uur in de parochiezaal. Hier worden de
ouders verwacht, echter niet de kinderen.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 06 08.00u: H. Mis zesde paaszondag
zo 13 08.00u: Woord - Comm. Dienst Hemelvaart van de
Heer-kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 06 09.00u: Woord - Comm. Dienst zesde paaszondag
zo 13 09.00u: H. Mis Hemelvaart van de Heer kindernevendienst
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 06 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis
Maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 05

19.00u: H. Mis

zo 06 08.00u: H. Mis
wo 09 19.00u: Rouwdienst
do 10 Hemelvaart van de Heer
za 12 19.00u: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
- 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
zo 06
ma 07
di 08

08.00u: Woco
19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 09 18.30u: Begi Kerki
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u
za 05
zo 06

10.00u: Huize Albertine
08.00u: Eucharistieviering
10.00u: Doopviering
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
wo 09 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr.
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de
maand , alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 8815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 06
ma 07

08.00u: Eucharistieviering
17.00u: Spreekuur
17.00u: PK EHC
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep van de Charismatische
Vernieuwing
wo 09 17.00u: PK Vormsel
do 10 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
vr 11
18.00u: Doopinstructie
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 06

07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
wo 09 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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen,
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de
ouders met de pater.
De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage voor de Voorschool kan op het secretariaat van
de St. Clemensparochie, of door storting bij de DSBbank op
het nr:109.86.40 tnv RK Bisdom St. Clemensparochie OVV
Pin Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur
Eucharistieviering
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV v. Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
za 05

19.00u: Eucharistieviering (ptr Redemptoristen)
wordt vervolgd op Pagina C4
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Zingende priester charmeert Britse tv-kijkers
aldus Ray Kelly. “Misschien word ik wel de eerste
priester die deze talentenwedstrijd zal winnen”.
De jury was alvast snel voor de eigenzinnige
versie van de bekende popsong gewonnen. De
vier juryleden stuurden hem eensgezind, vol
enthousiasme en met een staande ovatie naar de
volgende ronde van de talentenjacht. Bovendien
werd zijn ‘Everybody Hurts’ de voorbije dagen al
meer dan 1,5 miljoen keer bekeken.
De Ierse priester Ray Kelly (65) is er opnieuw
in geslaagd om jury en publiek van Britains' Got
Talent voor zich te winnen. De pastoor maakte
afgelopen weekend zijn opwachting in de
populaire muzikale talentenjacht met zijn versie
van REM-hit ‘Everybody Hurts’. Kelly zegt dat hij
het lied van de Amerikaanse rockband vooral koos
vanuit zijn pastorale ervaringen van pijn en lijden,
maar ook vreugde en geluk waarmee hij dan wordt
geconfronteerd. “Dit is een lied dat het hart raakt”,

Voor de priester was het overigens geen debuut
in de muziekwereld. Vier jaar geleden had iemand
al eens zijn versie van ‘Hallelujah’ van Leonard
Cohen tijdens een trouwmis in zijn parochie
in Oldcastle gefilmd en op YouTube gezet. Dat
videofragment werd toen meer dan 6 miljoen keer
bekeken. Volgens de krant Irish Times neemt Ray
Kelly dit jaar een sabbatjaar, om zich eens een keer
helemaal aan zijn passie voor muziek te kunnen
wijden.

Bron: Britain’s Got Talent/Kathpress.at

Restauratie Heilig Grafkerk tijdelijk gestopt
Eerst moet er een grondige analyse van de
bijkomende werken gemaakt worden om de
stabiliteit van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem te
verzekeren.

De Armeense, Grieks-orthodoxe en katholieke
Kerk hebben tijdelijk een tussenpauze ingelast
in de restauratie van de Heilige Grafkerk in
Jeruzalem. De kerk is een van de belangrijkste
en drukst bezochte christelijke monumenten
wereldwijd. De drie kerkgemeenschappen raakten
het decennialang niet eens over de nodige werken
in de kerk. Pas in 2016 werd er onder politieke
druk van Israël eindelijk een akkoord gesloten. Dat
maakte de hoogdringende restauratie mogelijk van
de Aedicula, het monument boven de tombe in de
Heilige Grafkerk. De kapel werd in 1927 ernstig
beschadigd bij een aardbeving. In maart 2017 werd
de restauratie voltooid van het monument boven
de plek waar volgens de overlevering het lichaam
van de gekruisigde Jezus te ruste werd gelegd.

De kerk is een populaire bedevaartplaats en wordt
bijna ononderbroken door toeristen en pelgrims
bezocht.
Ook vele andere delen van het kerkgebouw
wachten op de nodige herstellingen, die
werden uitgesteld door een gebrek aan
eensgezindheid en financiële middelen. De drie
kerkgemeenschappen die voor het beheer van
het monument verantwoordelijk zijn, kondigen
nu aan dat die werken nog even moeten wachten.
Het is duidelijk geworden dat de bodem door het
doorsijpelende water ernstig is aangetast. De
ondergrondse infrastructuur moet eerst worden
vernieuwd. Daarom is de opdracht gegeven voor
een rapport met een analyse van de toestand van
het kerkgebouw. Op basis daarvan kan bepaald
worden welke bijkomende werken dringend
moeten plaatsvinden.

Bron: Kathpress.at
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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
ma 07 16.30-18.30u: Catechese EHC en H. Vormsel
di 08
18.00u: Diaconiegroep
wo 09 16.00-18.00u: Spreekuur ptr Fransiskus
18.30-19.00u: Eucharistie (ptr Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur ptr Fransiskus (afspraak)
do 10 10.00-16.00u: Spreekuur ptr Jan (volgens afspraak)
za 12 19.00u: Eucharistieviering (ptr Jan)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 05 19.00u: Eucharistieviering
zo 13 10.30u: Eucharistieviering in de javaanse taal
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665
za 05
di 08
wo 09
do 10

19.00u: Eucharistieviering
18.30u: Gebedsdienst
16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
16.30u: PK-EHC (pater)
17.30u: Spreekuur pater
18.30u: Eucharistieviering
19.15u: Vergadering kerkbestuur
vr 11
16.30u: PK-EHC (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
za 12 19.00u: Eucharistieviering

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes.
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
zo 06 08.00u: Woco
zo 13 08.00u: H. Mis (ptr Noordermeer)
Mededeling
Mgr. W. de Bekker is t/m 18 mei 2018 afwezig. Wij wensen
hem een gezegende vakantie toe.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 06
di 08
wo 09

09.00u: Woco
19.00u: Rozenkransgebed
17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 05 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Zondag 6 van Pasen
zo 06 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis. Heilige
Communie aan huis voor de zieken
ma 07 19.00u: H. Mis
di 08
16.00u: Seniorensoos

16.30u: Parochiecatechese
10.00u: Volwassenencatechese
17.00u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 10 19.00u: H. Mis. Hemelvaart van de Heer
vr 11
07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededeling
Vrijdag 11 mei 2018 om 18.00u in de parochiezaal zullen
de jongeren optreden voor de moeders in verband met
moederdag. Een ieder is van harte welkom. Vrijwillige
bijdrage ter ondersteuning. Hapjes en koude dranken
verkrijgbaar.
wo 09

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

zo 06 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 6 van Pasen
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 06 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco. Zondag
6 van Pasen
ma 07 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 09 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
do 10 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
17.00u: Volwassenencatechese
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 06

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u Alfonsdorp
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zo. 09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zo. 11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zo. 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zo. 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zo. 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zo. 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zo. 16.00u: Pierrekondre
4e zo. 09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Zaterdag 19 mei: 22.00-06.00u : Pinksternachtwake in de
St. Bonifacius kerk, J.A. Pengelstraat 115
Maandag 21 mei: 18.00-21.00u: Grote Pinksterdienst in de
Kathedrale Basiliek Petrus & Paulus
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese / 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering / 19.30u Eucharistieviering

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

