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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

‘Niemand naait een verstellap van ongekrompen 
stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette 
stuk eraan, het nieuwe aan het oude, en de scheur 
wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn 
in oude zakken, anders doet de wijn de zakken 
bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. 
Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.’ (Mc 2,21-22)

Wereldcommunicatiedag
Eén vriend woont op de hellingen van de berg en 
is tevreden om door de kleine heuvels en valleien 
rond zijn huis en buurt te zwerven en is daar 
comfortabel; een ander durft naar het hoogste 
punt te klimmen en verder te reizen dan wat het 
oog kan zien – naar een hele nieuwe wereld.
Twee manieren, niet wederzijds exclusief, staan 
ons voortdurend voor ogen: één suggereert dat 
we blijven waar we zijn, op het gras dat we goed 
kennen; de ander wenkt ons om vooruit te komen.
De viering van World Communications Day 
2018 komt op een moment dat het tijdperk van 
versnelling, zoals het heden is gesynchroniseerd, 
ons in nieuwe situaties plaatst, ons soms 
oplossingen biedt voor problemen die we niet 
hebben, maar op andere momenten veelbelovend 
zijn om te openen, in verschillende disciplines, 
prachtige kansen die ons met hoop vullen.
Deze Wereldcommunicatiedag (WCD) geeft 
ons opnieuw de gelegenheid om te reflecteren 
op communicatieproblemen en om opnieuw de 
aandacht te vestigen op de waardige journalistieke 
professie die door de 'meest wonderlijke' van 
geschenken, communicatie, wordt gemaakt.
De bedreiging van nepnieuws, die in grote mate 
wordt geholpen door de invloed van sociale 
media en het feit dat de poortwachtersrol die 
kenmerkend is geweest voor traditionele media, 
tot stilstand komt, vereist een herformulering 
van de hoge idealen van de journalistiek in onze 
tijd. Paus Franciscus draagt de WCD-boodschap 
van dit jaar op aan de kwestie van de waarheid en 
"herontdekt de waardigheid van de journalistiek 
en de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
journalisten om de waarheid te communiceren". 
De sleutel tot het bereiken van de waarheid die we 
vandaag zoeken, moet een waardering zijn voor de 
heiligheid van communicatie.

Communicatie
Communicatie in vroegere tijden was synoniem 
met verkenning en ontsluiting van nieuwe grenzen. 
Het ging hand in hand met transport en werd 
gemakkelijk geassocieerd met de overdracht van 
informatie. Maar vanaf het begin impliceerde 
communicatie deelname en delen – een meer 
ritueel model, zoals communicatietheoreticus 
James W. Carey stelde.
In een rituele definitie is communicatie gekoppeld 
aan termen als 'delen', 'participatie', 'vereniging', 

'gemeenschap' en 'het bezit van gemeenschappelijk 
geloof'. Een rituele kijk op communicatie is niet 
gericht op de uitbreiding van berichten in de 
ruimte, maar in de richting van de instandhouding 
van de samenleving in de tijd; niet het geven van 
informatie maar het weergeven van gedeelde 
overtuigingen.
Communicatie is net zo belangrijk voor het 
menselijk bestaan als voor het leven van de kerk. 
We kunnen zelfs zeggen dat de kerk communicatie 
is. De tweevoudige missie van de Kerk om bijeen 
te komen en te zenden vereist communicatie. De 
pastorale brief ‘Nieuwe manieren om kerk te zijn 
in een digitaal milieu’ (AEC 2017) begint met te 
zeggen: "Goed nieuws voor de armen is de missie 
en het doel van alle pastorale communicatie" (nr.1). 
Inderdaad, de kerk is een 'communicatienetwerk' 
dat bedoeld is om alle christenen in eendracht 
met God te brengen en hen te ondersteunen op 
hun reis naar hem. "Communicatie," zei kardinaal 
Avery Dulles, "is de kern van waar de kerk over 
gaat. De kerk bestaat om mensen met elkaar in 
gemeenschap te brengen.”
Communicatie gebeurt alleen in wisselwerking 
met de symbolische omgeving, de cultuur en 
technologie van die tijd. Kerkelijke communicatie 
kan niet hopen effectief te zijn zonder de populaire 
cultuur te gebruiken, ervan te leren en er invloed 
op uit te oefenen.

‘New Ways of Being Church’ verklaart: "Door 
middel van tekens, gebaren, woorden, boeken, 
bewegende beelden, audio en sociale communicatie 
heeft de kerk geprobeerd haar boodschap te 
verkondigen zodat alle mensen het in hun eigen 
taal zullen horen" (nr. 1).
Het voegt eraan toe: "Als Kerk willen we de 
artistieke begaafdheid van vrouwen en mannen 
binnen onze geloofsgemeenschappen oproepen om 
ons te helpen bij onze missie in het digitale milieu" 
en herinnert aan de woorden van paus Johannes 
Paulus II.
Om de boodschap te communiceren die haar door 
Christus is toevertrouwd, heeft de Kerk kunst 
nodig ... Kunst heeft een unieke capaciteit om een 
of ander facet van de boodschap te nemen en het 
te vertalen in kleuren, vormen en geluiden, die de 
intuïtie voeden van degenen die kijken of luisteren 
(nr. 18).
Het is niet genoeg om de grenzen te verleggen, om 
de grenzen van ons begrip of werk te verleggen. De 
tijd komt dat het nodig is om opnieuw te beginnen. 
Inderdaad, de omstandigheden zullen ons 
aansporen om opnieuw te beginnen. Het zal dan 
nodig zijn om te weigeren genoegen te nemen met 
het comfortabele, maar om te durven, om risico te 
nemen.

Samenwerking
Een te vaak niet-erkend kenmerk van onze 
menselijke ervaring is de sacramentele dimensie 
– het vermogen om het onzichtbare zichtbaar 
te maken of te creëren door middel van tekens 
en woorden, en door kunst in al zijn vormen 
– waardoor communicatie mogelijk wordt. 
Met andere woorden, kunst, in al zijn vormen, 
en kunstenaars kunnen tegenwoordig een 
sacramentele en profetische rol spelen in onze 
samenlevingen.
We zijn allemaal communicators, maar op een 
bepaalde manier zijn we ook mystici. In zijn boek 
Painting and Reality concludeert theoloog Etienne 
Gilson, die nadenkt over het verband tussen de 
religieuze dimensie en het creatieve proces, dat 
de bron van het opwindende gevoel dat sommige 
kunstenaars ervaren, kan voortvloeien uit hun 
interactie met de 'creatieve kracht waaruit alle 
schoonheden van zowel kunst als de natuur 
uiteindelijk verder gaan".
Kerkelijke communicatoren moeten luisteren naar 
de andere stemmen in onze Caribische cultuur die 
spreken met een gevoel van het oneindige, die de 
grenzen van ons dagelijks bestaan overstijgen.

19

Jaargang 62

Weekblad van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo

nr

13 mei 2018 SRD 2,00

wordt vervolgd op pagina A4`

Jonge wijn, nieuwe zakken

Boodschap van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) voor Wereldcommunicatiedag 2018



KATERN A – Pagina 2 OMHOOG zondag 13 mei 2018

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

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

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement 
OMHOOG”Opgericht 01 januari 1956

†
PATER GERARD GEYSKENS SDS (1939-2018)

Blijf denken aan jullie leiders die gestorven zijn.
Zij hebben jullie het goede nieuws van God verteld.

Kijk hoe zij geleefd hebben, en hoe ze gestorven zijn.
Probeer op dezelfde manier in Christus te geloven 
als zij. Want Jezus Christus blijft dezelfde, vroeger, 

nu, en altijd. (Hebreeën 13, 7-8)

Voor de talrijke opkomst bij de rouwdienst, 
uw medeleven en gebed tijdens zijn ziekte, het 

heengaan en daarna - danken u van ganser harte:

de Salvatoriaanse Familie
en de parochie Noord

met al haar geledingen en werkgroepen,

mei 2018.

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

en op Youtube:
Centraal Media Informatie 

RK Bisdom Paramaribo
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geloof & leven

Door Betty Sabajo-Cederboom

Troost en advies
‘I tyar a san kon,’ zei de lijkbewasser tegen een 
vriend. Vriend: ‘Soort sani?’ Lijkbewasser: ‘A 
ondrobruku.’ Vriend: ‘Ondrobruku? Fu san?’ 
Lijkbewasser: ‘Fu pley nanga a sani fu yu vrouw. 
En dan gaat de onderbroek in de kist. Want ze moet 
je niet komen lastig vallen.’ Vriend: ‘No, no, mi no 
de nanga den san disi...’
Wanneer je met de dood wordt geconfronteerd 
komen er hulp en advies van alle kanten. Je bent 
niet alleen. De mensen zijn er om je te troosten 
en advies te geven. Anderen komen je uitleggen 
wat je moet doen, welke handelingen je moet 
plegen. De meeste handelingen zijn traditie en/
of cultuurgebonden. Uit onwetendheid zijn wij 
geneigd om alles te doen wat mensen adviseren, 
denkende dat het goed is. Als christenen behoren 
wij te weten dat wanneer wij belijden dat Jezus 
Christus de dood heeft overwonnen,  opgestegen is 
ten hemel en onze verlosser en bevrijder is, wij dan 
niet bang hoeven te zijn voor de dood.

Afscheid
Waarom zou iemand met wie je goed hebt geleefd 
jouw nachtrust willen verstoren? We hebben in 
onze Surinaamse christelijke traditie verschillende 
momenten om te bidden voor de zielenrust van de 
persoon en om goed afscheid te nemen.
Het eerste afscheid is kort na de dood. Het tweede 
afscheid is tijdens de dodenwake of singineti. Het 
derde afscheid is voordat het lichaam zal worden 
gewassen en gekleed. Het vierde afscheid is tijdens 
de uitvaartdienst. Het vijfde afscheid aan het einde 
van de dienst voordat de kist voorgoed wordt 
afgesloten. En voor het laatst bij het graf wanneer 
wij bloemen gooien of bij de identificatie voordat 
het lichaam gecremeerd wordt. Dit gaat gepaard 
met bidden en zingen om de zielenrust, en als 
troost voor de nabestaanden.
En toch laten wij ons verleiden om verbintenissen 
aan te gaan met de dood. We begraven onze 
eigen kinderen mee met de overledene door hun 
zakdoeken of een touw met de lengte van een 
familielid, dat niet aanwezig kon zijn, in de kist 
te plaatsen. En verder doen wij alles wat mensen 
ons maar adviseren en zijn we elk geloof in Jezus 
Christus vergeten.

Rituelen
We moeten oppassen met verschijningen van de 
dode, omdat het vaak te maken heeft met ons 
verdriet. Het kwade maakt misbruik van onze 
toestand en doet zich voor als de overledene. Uit 
onwetendheid en angst nodigen wij juist kwade 
geesten uit om deel te worden van ons leven en 
zo begint de ellende langs een weg van allerlei 
soorten waarzeggers en ‘genezers’ die je moeten 
verlossen van datgene wat jezelf hebt opgeroepen. 
En als je voor deze weg kiest, zul je offers moeten 
brengen om de geesten te bedaren door rituele 
handelingen te plegen, spullen  te kopen en deze 
te dragen. En als je 1 fout maakt kan het je dood 
betekenen of ziekte en ellende doen hun intrede. 
En dan moet je daarvoor weer behandelingen 
ondergaan en veel geld neertellen. Tijdens deze 
rituelen word je geestelijk blind en doof gemaakt 
en heb je niet door dat je slaaf bent geworden van 
de dood.

Geesten en orakels
In 1. Samuel 28 lezen we hoe Saul God vroeg om 
een antwoord. Toen hij geen antwoord kreeg, ging 

Dedetori

hij vol ongeduld een waarzegster raadplegen om 
de geest van Samuel op te roepen. Het is geëindigd 
met zelfmoord.
De Heer waarschuwt hiertegen in Leviticus 19:31: 
Gij moogt geen contact zoeken met de geesten 
van gestorvenen en geen orakels ondervragen. 
Daardoor zoudt ge u verontreinigen. Ik ben 
Jahwe uw God. En in Leviticus 20 vers 6: Tegen 
degene die contact zoekt met geesten en orakels 
raadpleegt en deze ontuchtig achterna loopt, 
treed Ik persoonlijk op en verwijder hem uit zijn 
volk. En in Deuteronomium 18 vers 10: Het mag 
bij u niet voorkomen, dat iemand zijn zoon of zijn 
dochter door het vuur laat gaan, zich afgeeft met 
waarzeggerij, met geestenbezwering, mantiek of 
toverij.
Mocht het zo zijn geweest dat u uit onwetendheid 
of om welke reden dan ook dit hebt gedaan, is het 
goed om dit te belijden en voor u te laten bidden 
om los te komen van de geesten die u tergen. God 
is barmhartig en wij mogen die barmhartigheid 
gratis halen; Jezus heeft de prijs al betaald. 
Het is dan ook goed om voor u te laten bidden 
zodat u wordt losgesneden van onreine geesten. 
Dat kunt u ook laten doen bij een genezings- of 
bevrijdingsdienst.
We hebben 1 gemeenschappelijke vijand die 

erg listig is en altijd misbruik maakt van onze 
emotionele toestand om ons te verleiden. Hierdoor 
gaan wij ongewild overeenkomsten aan met het 
kwade, met alle gevolgen voor onze kinderen, 
kleinkinderen en soms generaties verder.

In de kracht van Gods Geest
Laten wij bidden voor de zielenrust van 
onze overledenen (dat doen wij bij elke 
eucharistieviering) en bidden om kracht voor 
de nabestaanden om het verdriet te verwerken; 
en ja dat kost soms wat tijd. Maar omdat wij een 
levende God dienen die is opgestaan uit de doden, 
zal Hij ons doen opstaan uit welke diepe put dan 
ook, zodat wij kunnen leven. En hiervoor heb je 
geen ondrobruku nodig of duistere rituelen. Stel 
je hart open voor de Heer en vraag vergeving 
voor wat je verkeerd hebt gedaan. Onze God 
is een barmhartige God die leeft en niet door 
mensenhanden is gemaakt.
En als iemand van u komt te overlijden, maak 
als eerste contact met de kerk. Vraag naar 
telefoonnummers van christenen voor de 
dodenwake/singineti en om het lijk te wassen. 
Een belangrijke tip: een ware christen loopt in 
de kracht van Gods Geest en hoeft zich niet te 
bedrinken om Gods werk te kunnen doen.

Fraters van REPAM-Manaus op bezoek

Door Charles Chang

REPAM
De vorige week brachten João Gutemberg, beter 
bekend als broeder Marista, en Alvimar D’Agostini 
uit Manaus voor de eerste keer een bezoek aan 
Paramaribo en Saint-Laurent. Doel van hun 
korte reis was om de boodschap van REPAM te 
verspreiden. 
REPAM, opgericht in 2014, is het transnationale 
netwerk van de Latijns-Amerikaanse katholieke 
kerk en staat voor Rede Eclesial Pan Amazônica 
(Pan Amazone Kerkelijk Netwerk). Doel van dit 
netwerk is het verdedigen en verzorgen van ons 
gemeenschappelijke huis, het Amazoneregenwoud, 
dat zich over negen landen strekt. 
De grote getekende mapa - gespreid op de vloer 
- laat dit ook zien. Uren vóór hun terugreis naar 
Manaus via Belém hield broeder Marista nog een 
interactieve presentatie voor jong en oud in de 
parochie van Nossa Senhora de Nazaré. De groepen 
werden in tweeën gedeeld, er werd gezongen, 
er werden vragen gesteld en er werd naar een 
muzikaal gedicht geluisterd. Het netwerk staat 
voor samenwerken en meedenken over thema’s die 
te maken hebben met vervuiling en behoud van het 
Amazonewoud. 

Uitgangspunt
Gutemberg vergeleek de wereld met alle woningen 
en tuinen bij elkaar, die samen één geheel vormen 
en die we moeten respecteren. “Zoveel landen 
en talen, maar we zijn allen verbonden met 
één Schepper die boven ons staat. Zo staat het 

uitgelegd in Laudato Si”, zegt Gutemberg.
Uitgangspunt van REPAM is het boek van paus 
Franciscus, met als subtitel de zorg van ons 
gemeenschappelijke huis (moeder aarde). Door 
middel van tien banners laat Gutemberg de thema’s 
in het boek zien en worden deze besproken. 
Eenvoudig en toch helder. 
“Het was leuk en ik heb er wat van geleerd: de 
zorg en hoe je moet omgaan met de natuur”, zegt 
de tienjarige Giovana. Onder de aanwezigen was 
ook zuster Judith Maho die enthousiast reageerde 
op de methodiek. “Wij moeten dit oppakken, want 
dit is het onderwerp dat onze bisschop steeds 
aanhaalt. Ik hoop dat de frater nog een keer komt, 
want hij heeft het materiaal en hij spreekt ook 
Engels.” 
Gutemberg: “We moeten samenwerken, want het 
gaat niet alleen om het Amazonewoud maar om  
de hele aarde. Volgens de inleider is de methodiek 
al in het Frans, Engels en Spaans vertaald. In 
Frans-Guyana hebben ze een ontmoeting gehad 
met de bisschop. “Toen hij hoorde dat we in Saint- 
Laurent waren, was hij helemaal van Cayenne 
overgekomen.”
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Jonge wijn, nieuwe zakken

Meimaand - Mariamaand

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect 
van of en gebeurtenis uit het leven van Maria 
wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook 
twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: 
mei en oktober. De meimaand is bij uitstek 
de Mariamaand; oktober is de maand van de 
Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 
maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet. 
De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest 
van Maria Visitatie.

Heidense achtergrond
De toewijding van een maand aan Maria heeft 
zoals bij veel katholieke feesten het geval is een 
heidense achtergrond. De Romeinen vierden 
diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het 
meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op 
de eerste dag van mei vierden ze het feest van de 
aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin 
Maia werd geïdentificeerd.

Maia
De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar 
Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste 
van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en 
Pleione. Het Griekse woord μαια (maia) betekende 
oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De 
Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin 
omdat zij de dingen van de natuur zou laten 
groeien. Het Latijnse woord maior (= 'groter') is 
dan ook aan maia verwant.

Projectie op Maria
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse 
lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- 
en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker 
geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 
officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In 

de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de 
meimaand geheel in het teken te stellen van de 
verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie 
waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen 
die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk 
verspreidden.

Aanvulling op liturgie
Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de 
Mariamaand als volgt: "Het is een van de 

vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet 
tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin 
van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze 
kunnen worden beschouwd als een aanvulling 
op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze 
goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische 
Stoel en door de Bisschoppen".

Encycliek
Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek over 
de Mariamaand, getiteld Mense Maio ('In de maand 
mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog 
en de Vietnam-oorlog beval hij daarin het vieren 
van de Mariamaand aan als een krachtig middel 
ter verkrijging van vrede en gerechtigheid. Ook 
riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot 
Maria te bidden voor het welslagen van het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking 
van haar besluiten.

Oktober
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd 
als de tweede Mariamaand. Deze devotie is 
een uitbreiding van het liturgische feest van 
Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius 
V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest 
worden op de verjaardag van de zeeslag bij 
Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij 
deze slag versloegen christelijke troepen de 
Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef 
deze overwinning op de Turkse agressie toe aan 
de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het 
bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral 
gepropageerd door de Orde der Dominicanen. 
De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw 
ingesteld.

Bron: kro.nl

Natuurlijk zullen niet alle kunstwerken, of alle 
kunstenaars in hun spirituele zoektocht, de 
missie van de kerk van vandaag ondersteunen; 
de verpakking van de inhoud kan belemmeren en 
afbreuk doen. Dit betekent dat de kerk altijd een 
belangrijke functie zal hebben in het onderrichten 
van onze mensen om de symbolische vormen van 
communicatie te waarderen, die te interpreteren 
en te gebruiken bij het geloofsonderricht.
Van het ene gebied naar het andere, in de hele 
regio, bieden muziek, waaronder calypso’s en 
liederen in de populaire cultuur, film en beeldende 
kunst, een rijke bron om poorten naar het heilige 
te openen en ons over de grenzen van ons dagelijks 
leven te bewegen, de beste versie van onszelf in te 
beelden en te peinzen over de Gever van alle goede 
gaven. Wanneer de waarheid als hoogste goed 
wordt nagestreefd, blijft er weinig ruimte over 
voor "nepnieuws".

Collaboratie
Voor de kerk zijn participatie, fellowship en 
associatie cruciaal voor communicatie. Dit maakt 
het noodzakelijk dat wij de taal van collaboratie 
spreken. Collaboratie kan pas beginnen 
wanneer groepen of individuen erkennen dat 
ze iets gemeen hebben. Het is gebouwd op de 
grondslagen van communicatie en samenwerking. 
Er is geen collaboratie zonder communicatie en 
samenwerking.
Samenwerking onder een gelovig volk vereist dat 
men elkaar als geschenk ziet en bereid is om deel 
te nemen aan de missie waarvan men vindt dat 

het de moeite waard is om het leven daarop te 
baseren. Om die reden kunnen alleen zij die een 
gemeenschappelijke taal van geloof delen echt 
samenwerken.
Het Integrated Pastoral Communications Plan 
(IPCP), in 2017 ingesteld door de AEC, vereist 
samenwerking. De IPCP roept bisdommen op 
om hun communicatieve vaardigheden te delen 
voor de ontwikkeling van de regio, voor het 
verkondigen van het koninkrijk van God en het 
verkondigen van de Blijde Boodschap aan de 
armen (Lc 4,18-19). Het nodigt elk bisdom uit om 
"een moedig, profetisch, missionair standpunt in 
te nemen, zowel in het begrijpen van het digitale 
milieu voor het communiceren van geloof en in het 
opnieuw bedenken van samenwerkingsverbanden" 
binnen de AEC en in elk aangesloten bisdom 
(nr. 45). Dus wat er gebeurt op regionaal niveau 
wordt weerspiegeld in elk bisdom, waarbij 
vertegenwoordigers van verschillende parochies 
en kerkelijke instellingen samenwerken om 
een plan te ontwerpen dat voortborduurt op de 
vaardigheden en de gaven die binnen elke parochie 
of kerkelijke instelling liggen om het werk van deze 
parochies en de missie van de plaatselijke kerk 
voort te zetten.
De kerk wordt in deze tijd geroepen tot een nieuwe 
evangelisatie: een die nieuw is in methode, nieuw 
in creativiteit en nieuw in ijver. Hoewel de Kerk 
voor eens en voor altijd is ingesteld, moet elke 
generatie die doordrenkt is van haar eigen cultuur 
deze opnieuw toepassen. Het moet samenwerken 
met kunstenaars binnen de kerk als onderdeel 

van het IPCP-ontwerp, maar het moet ook met 
de buitenwereld samenwerken. De Kerk kan niet 
bang zijn om verder te kijken dan de gebruikelijke, 
welbekende paden. De apostel Jacobus herinnert 
ons aan de ene kant dat we "met zachtmoedigheid 
het woord van God, dat in ons werd geplant en de 
kracht bezit zielen te redden, aannemen,” en dat 
wij ook “uitvoerders van het woord zijn, en niet 
alleen toehoorders” (Jac. 1,21.22).
Het is in dit tijdperk waarin het morele weefsel 
van onze samenlevingen is verzwakt door 
een hardnekkige en immer opdringerige 
technologische omgeving dat er iets meer wordt 
geëist van degenen die het geloof communiceren en 
van degenen die op het gebied van de journalistiek 
werken. Het is ook in uitdagende tijden zoals het 
heden, ook tijden van grote paradox en mysterie, 
dat het dorre landschap kan worden aangeraakt 
door een zalige genade die zorgt voor spectaculaire 
bloemen, omdat communicatie van God zelf is.
Om deze reden gaan we het heden met grote 
hoop tegemoet, ondersteund door de kennis dat 
buiten hem en in de Kerk, waar communicatie 
van zijn eigen doel is, God, die nooit zijn woord zal 
herroepen, getrouw zal zijn (Jes. 55,11).
Door de voorbede en inspiratie van onze 
Gezegende Moeder mogen we onze toewijding 
hernieuwen om nieuw leven en behoud door Jezus 
Christus te verkondigen. En moge de genade van 
God ons vergezellen in onze grote onderneming om 
zijn tedere en liefdevolle barmhartigheid aan de 
wereld te communiceren.

Een gezegende Wereldcommunicatiedag aan u 
allen!

vervolg van pagina A1`
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De evangelielezing van deze zondag is afkomstig 
uit het zogenaamd hogepriesterlijkgebed. Dit gebed 
wordt vaak zo genoemd omdat Jezus hierin als de 
hogepriester voorbede doet voor zijn kerk.
Na de afscheidsgesprekken met zijn leerlingen 
tijdens het pesachmaal spreekt Jezus in hun bijzijn 
hardop dit gebed uit. Daarin is een driedeling 
te herkennen: eerst bidt Jezus voor zichzelf om 
verheerlijking (Johannes 17,1-5), daarna voor zijn 
leerlingen om bewaring en heiliging (17,6-19) en ten 
slotte voor alle gelovigen om eenheid (17,20-26).

Jezus bidt voor zijn leerlingen
Tijdens zijn aardse zending heeft Jezus zijn 
leerlingen als de goede herder beschermd (10,27-
28; 18,9). Nu het einde van zijn aardse missie in 
zicht is, moet Hij zijn leerlingen loslaten en draagt 
Hij hen daarom over aan de zorg van zijn Vader. 
De wereld staat vijandig tegenover de leerlingen, 
omdat zij van Jezus het woord van God hebben 
ontvangen en daardoor niet meer bij de wereld 
horen (17,14). Jezus heeft hen zelf uit de wereld 
weggeroepen (15,19) en zij zijn door Hem erop uit 
gestuurd om vrucht te dragen (15,16). Dit vrucht 
dragen staat in verband met de missionaire taak 
van de leerlingen. Zij zijn de aangewezen personen 
om straks de zending van Jezus in de wereld voort 
te zetten (vergelijk 17,18; 20,21; Matteüs 28,19). 
Om deze taak te kunnen vervullen hebben zij het 
woord van God ontvangen. Maar dit ontvangen 
woord van God roept in de wereld felle reacties en 
zelfs vervolging op. Deze kwade houding van de 

wereld is de consequentie van het volgen van Jezus. 
Voor deze gevolgen zijn de leerlingen door Jezus al 
op een eerder moment gewaarschuwd (Johannes 
15,18-16,4). De  verpersoonlijking van dit kwaad is 
de duivel (17,15; vergelijk 1 Johannes 2,13-14; 3,12). 
De wereld is zijn machtsgebied, ook al is zijn macht 
nu wel gebroken (Johannes 12,31; 14,30; 16,11; 
1 Johannes 5,18-20). Dit laatste betekent echter 
niet dat het kwaad nu geen macht meer is om 
rekening mee te houden (vergelijk Matteüs 6,13). 
De leerlingen hebben de bescherming van God in 
deze wereld hard nodig om hun missie te kunnen 
volbrengen en vrucht te dragen. Het tweede waar 
Jezus zijn Vader om vraagt, is om de heiliging van 
zijn leerlingen. Ook deze bede is verbonden met 
hun uitzending (Johannes 17,18). Omwille van zijn 
leerlingen heeft Jezus zichzelf geheiligd (17,19). 
Daarmee doelt Hij niet alleen op het geven van 
zijn leven voor de zijnen. Uit 10,36 blijkt dat deze 
heiliging of toewijding betrekking heeft op de 
gehele zending van Jezus in de wereld. Geheiligd of 
toegewijd zijn is een onmisbare voorwaarde voor 
de missie van de leerlingen. Zoals Jezus door God 
naar de wereld was gezonden, zo wil Hij nu zijn 
leerlingen als heilige gezanten deze zelfde wereld in 
sturen. Daarvoor is het van belang dat zij toegewijd 
zijn aan hun taak.

Judas
In zijn bede om bewaring van zijn leerlingen 
zegt Jezus dat Hij hen bewaard en beschermd 
heeft en dat niemand van hen verloren is gegaan. 
Judas Iskariot is hier echter een uitzondering op 
(Johannes 17,12). Deze ‘zoon van de verlorenheid’, 
zoals letterlijk in de Griekse tekst staat, was 
voorbestemd om verloren te gaan. De Schrift 
moest vervuld worden. Petrus spreekt in zijn 
toespraak in Handelingen 1,15-22 soortgelijke 
woorden over Judas. In 1,15 lezen we daar 
dat een groep van ongeveer honderdtwintig 
volgelingen op een moment na de hemelvaart 
en voor Pinksteren bij elkaar gekomen waren. 
Ook de elf overgebleven apostelen zullen bij 
deze bijeenkomst aanwezig geweest zijn. De lege 
plaats die Judas had achtergelaten moet de jonge 
gemeente geconfronteerd hebben met Judas’ 
verraad, maar ook met het feit dat de symbolische 

verwijzing van de twaalf apostelen naar de twaalf 
stammen van Israël door Judas’ dood nu was 
verbroken. Petrus is degene die de leiding neemt. 
In een redevoering zet hij uiteen dat het verraad 
van Judas wel moest plaatsvinden, omdat het in 
de Schrift was voorzegd (1,16; vergelijk Johannes 
17,12). Daarvoor vindt Petrus het bewijs in een 
uitspraak van David. Waarschijnlijk doelt hij hier op 
Psalm 41,10 (vergelijk Matteüs 26,20- 25; Marcus 
14,17-21; Johannes 13,18.21-26). Ondanks dat de 
daad van Judas in de Schrift voorzegd was, spreekt 
er uit Handelingen 1,17 toch verbijstering over 
wat hij deed: Judas, een van de twaalf (vergelijk 
Lucas 22,47; Johannes 6,71), een van ons, een uit 
de intieme kring rond Jezus! Deze Judas was toch 
ook in de volle zin van het woord apostel (Lucas 
6,13-16; vergelijk 9,1v). Maar Judas sterft, volgens 
Petrus, de dood van de dwazen (Wijsheid 4,19).    
                                                                                                                                                    
De twaalf compleet
Op basis van Psalm 109,8 komt Petrus tot de 
conclusie dat een ander de plaats van Judas moet 
innemen. De kandidaat voor de vacature moet een 
man zijn en  hij moet alles meegemaakt hebben 
vanaf de doop door Johannes tot de dag van de 
hemelvaart. Extra nadruk ligt op het getuige zijn 
van de opstanding (Handelingen 1,21-22). Op basis 
van deze eisen worden er twee kandidaten naar 
voren geschoven: Josef Barsabbas, bijgenaamd 
Justus, en Mattias (1,23). Na een kort gebed wordt 
er geloot. Door het loten wordt de beslissing in de 
handen van God gelegd. Hoe het loten in zijn werk 
is gegaan, wordt niet vermeld. De keuze valt op 
Mattias (1,26). Waarom moeten het aantal van de 
twaalf eigenlijk compleet zijn? Als het evangelie de 
wereld ingaat, verdwijnen de twaalf apostelen naar 
de achtergrond en treedt Paulus op de voorgrond. 
Ook wordt het aantal van de twaalf na Handelingen 
12 niet meer aangevuld. Een (eschatologisch) 
motief voor het compleet maken van de groep kan 
gevonden worden in Lucas 22,30 (vergelijk Matteüs 
19,28). De twaalf zullen straks  in het koninkrijk 
samen met Jezus op de troon zitten en rechtspreken 
over de twaalf stammen van Israël. Ook zullen deze 
twaalf straks in Handelingen 2 de ontvangers zijn 
van de heilige Geest op Pinksteren als teken van 
Gods trouw aan zijn volk Israël.

liturgie & leven

Zevende zondag van Pasen

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de 
apostelen 1, 15-17.20a.20c-26
In die dagen stond Petrus op te midden van 
de broeders – er was een groep van ongeveer 
honderdtwintig personen bijeen -, en sprak: 
‘Mannen broeders, het Schriftwoord moest in 
vervulling gaan dat de heilige Geest door de mond 
van David tevoren gesproken heeft over Judas, die 
de gids is geworden van hen die Jezus gevangen 
namen. Hij behoorde tot ons getal, en had aan dit 
dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers 
geschreven in het boek der Psalmen: Een ander 
neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen 
die tot ons gezelschap behoorden gedurende de 
tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf 
het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij 
van ons werd weggenomen, met ons een getuige 
worden van zijn verrijzenis.’
Men stelde er twee voor: Jozef, ook Barsabbas 
geheten, bijgenaamd Justus, 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 te bezetten in dit dienstwerk en 
apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om 
heen te gaan naar zijn eigen plaats.’
Toen liet men hen loten, en het lot viel op Mattias. 
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf 
apostelen.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de 
heilige apostel Johannes 4, 11-16
Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook 
wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God 
gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God 
in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals 
Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven 
aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij 
getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om 
de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent 
dat Jezus de Zoon van God is woont God in hem 
en woont hij in God. 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.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 17, 11b-19
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 
‘Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die Gij Mij 
gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. 
Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw naam hen 
die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt 
en niemand van hen is verloren gegaan behalve de 
man des verderfs, want de Schrift moest vervuld 
worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de 
wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle 
in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord 
meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat 
omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van 
de wereld ben. Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld 
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het 
kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet 
van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. 
Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld 
gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en 
omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in 
de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.’

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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Jezus Christus zich zal openbaren.

Overweging:
De eerste brief van Petrus begint met een 
stralende lofprijzing: de Vader van Jezus 
Christus doet ons nieuwe mensen zijn dankzij 
de opstanding van de Heiland! Ook al worden 
de christenen bedreigd door allerlei vijanden, 
niemand kan de schat van het geloof van hen 
afnemen. En daarom, zo schrijft de apostel, daarom 
moeten jullie nu maar waakzaam zijn en al je hoop 
vestigen op Gods genade. Dat is niet altijd even 
gemakkelijk. Vaak stel je toch je hoop op mensen. 
Dan hoop je vurig dat deze of gene iets voor je zal 
doen: je aan een baan helpen of je op z'n minst een 
beetje troosten in je verdriet. Soms vestigen we al 
onze hoop op een bepaalde situatie. Als ik nu maar 
in dat andere huis woonde... of als ik nu maar eens 
getrouwd was... Maar het is nog maar de vraag 
of al die omstandigheden ons werkelijk uit de 
problemen zouden halen. Telkens zullen er in het 
leven nieuwe tegenvallers zijn. En daarom: vestig 
al je hoop op Gods genade, op zijn belofte van een 
rijk waarin alles nieuw zal zijn.

Gebed
God, U laat uw zon opgaan over goede en kwade 
mensen en U brengt aan het licht wat verborgen 
is. Laat het licht van uw Woord een lamp voor 
mijn voeten zijn. Verlicht mijn verstand en laat mij 
verstaan wat U mij te zeggen hebt, door Christus, 
mijn Heer. Amen.

En jullie, beste opvoeders, jullie leren de jeugd de 
echte waarden van het leven, door ze vertrouwd 
te maken met de hele complexe geschiedenis en 
cultuur van de mensheid. 
Jullie, jonge mensen, die in het hart grote wensen 
hebben, leer met elkaar in vrede te leven zonder 
barrières die jullie hinderen de rijkdom van andere 
culturen en tradities te delen. Antwoord op het 
geweld met daden van vrede. Zo scheppen jullie 
een verzoende en menselijke wereld.

Gebed
Goede God, U schept ruimte in mij om uw stem 
te laten klinken. Uw Geest ademt mijn vrijheid 
in. Ik vraag U: leer mij steeds meer mijzelf toe te 
vertrouwen aan uw kracht. Scherp mijn blik, dat ik 
U herken. Kom mij tegemoet in Jezus Christus, uw 
Zoon, die vol was van uw Geest, vandaag en tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Matteus 6,33: Zoek eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.

Overweging: 
In het huwelijk verbinden man en vrouw zich 
wederzijds tot een onbreekbaar verbond van totale 
en wederkerige overgave. Het huwelijk is een 
volmaakte eenheid van liefde. Liefde die niet een 
voorbijgaande opwelling of tijdelijke verliefdheid 
is, maar een verantwoordelijke een vrije beslissing 
zich in goede en kwade dagen volledig aan de 
partner te binden. Ze is een liefde die voor de ogen 
van de hele wereld bekendgemaakt moet worden. 
Ze is onvoorwaardelijk.

Gebed
Goede God, uw Woord heeft daadkracht en houdt 
de schepping in stand. Ik bid U: beziel mij met dit 
Woord en laat het mij aanzetten tot daden. Dat ik 
de boodschap van uw Zoon volbreng tot eer van uw 
Naam en tot heil van mensen. Door Jezus Christus, 
uw Zoon van mijn Heer in tijd en eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst
Spreuken 16,8: Beter weinig met gerechtigheid, 
dan hoge inkomsten met onrecht.

Overweging:
Voor de christen volstaat het niet de 
onrechtvaardigheden aan te klagen. Van hem 
verlangt men ook dat hij een ware getuige en 
beschermer van de rechtvaardigheid is. Wie werkt, 
bezit rechten die hij loyaal moet verdedigen, maar 
hij heeft ook plichten die hij nobel moet vervullen. 
Als christenen zijn jullie opgeroepen niet alleen 
smederij van sociale liefde, maar ook bouwmeester 
van rechtvaardigheid en ware vrijheid te zijn.

Gebed
God, Gij die onze gedachten kent, onze 
dwaasheden, onze eigenwijsheid. Ik bid U: plant 
uw wijsheid in mijn hart. Leer mij te leven naar uw 
Woord, door Jezus Christus, uw Zoon, mijn leraar, 
in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
1 Petrus 1, 13: Doe daarom een gordel om uw 
middel, wees verstandig en nuchter, vestig al uw 
hoop op de genade, die uw deel wordt wanneer 

Dagtekst
Lucas 2, 51: Hij ging met hen naar Nazareth terug 
en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde 
alles in haar hart. 

Overweging:
In het tijdperk van de globalisering heeft de Kerk 
een duidelijk voorstel: zich zo inzetten dat onze 
wereld, die soms ‘globaal dorp’ genoemd wordt, 
werkelijk meer verenigd, eensgezind, gastvrijer is.
Op bijzondere wijze willen we een beroep doen 
op de bescherming van Maria, die ons op de 
pelgrimstocht van het geloof voorafgegaan is.
Moge Zij de mensen, families en gemeenschappen 
onderweg begeleiden.
Moge Zij hartelijkheid en gastvrijheid in de harten 
van de plaatselijke bevolking wekken en het 
ontstaan van relaties van wederzijds begrip en 
solidariteit onder allen bevorderen, die weten dat 
ze geroepen zijn om op zekere dag aan dezelfde 
vreugde in het huis van de hemelse Vader deel te 
nemen.

Gebed
God, voor U telt geen hoge afkomst of aardse 
macht. Het kleine en geringe hebt Gij uitgekozen, 
Gij herstelt het in ere, geeft het aanzien. Ik bid U: 
spreek tot mij uw bevrijdend Woord. Verlos mij 
van alles wat mij tot slaaf maakt en maak mij tot 
mens die mag leven van uw ontwapende liefde en 
barmhartigheid. Dat bid ik U door Christus Jezus, 
mijn Heer, vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst
Lucas1, 46: Daarop zei Maria: Met heel mijn hart 
roem ik de Heer.

Overweging:
De maand mei is op een bijzondere wijze aan de 
Moeder van God gewijd en in de volksvroomheid 
zeer geliefd. Ik hoop dat het een tijd van intensief 
bidden met Maria is. Tevens raad ik aan dagelijks 
de rozenkrans te bidden. Het is een eenvoudig, 
herhaalbaar gebed, dat echter zeer nuttig is om in 
de mysteries van Christus, in zijn en onze Moeder 
binnen te dringen. We worden uitgenodigd om 
dit gebed ook tijdens moeilijke momenten van 
onze pelgrimstocht op aarde te bidden. (Johannes 
Paulus II)

Gebed
Goede God, altijd weer opnieuw laat U zien hoezeer 
uw volk U ter harte gaat. Ik bid U: open mijn hart 
voor U, laat uw Geest op mij rusten en help mij te 
doen wat goed en nodig is voor de komst van uw 
rijk. Laat mij zo uw mens zijn, deze dag en alle 
dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Psalm 82,3-4: Doe recht aan armen en wezen; 
onderdrukten en misdeelden. Spreek hen vrij; laat 
iedereen gaan die rechteloos is en berooid, bevrijd 
hen uit de greep van schurken.

Overweging: Spiegel van Gods liefde
Beste ouders, jullie vraag ik als eerste opvoeders 
van jullie kinderen: spoor hen aan om elke mens 
als broer of zus te beschouwen en de naaste zonder 
vooroordelen en vol vertrouwen te ontmoeten 
en te aanvaarden. Wees voor jullie kinderen een 
spiegel van Gods liefde en vergeving.

gebeden voor iedere dag
Maandag 14 mei

Dinsdag 15 mei

Donderdag 17 mei

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

Luister Naar De Inspiratie van de dag  
ma. - vr. : 07.30u op

Woensdag 16 mei

Vrijdag 18 mei

Zaterdag 19 mei

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  
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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.

Geliefde broers en zussen, goedendag!

Welke belangrijke rituelen gebeuren er bij de 
doopvont?
Allereerst wordt de kracht van de Heilige Geest 
afgesmeekt over het water, zodat dit water het 
vermogen krijgt te herscheppen en te hernieuwen.

De kracht van water
Water is drager van leven en welzijn. Het 
ontbreken ervan betekent het einde van elke 
vruchtbaarheid, zoals gebeurt in de woestijn. 
Water kan echter ook dood veroorzaken wanneer 
het door zijn vloed het land overspoelt of door zijn 
massa alles verwoest. Het water heeft ten slotte 
ook het vermogen te wassen, te reinigen en te 
zuiveren.  

Vanuit deze natuurlijke symboliek beschrijft de 
Bijbel hoe God ingrijpt en wat Hij belooft door 
middel van het water.

De kracht van de vergeving van zonden ligt 
niet in het water op zich. De heilige Ambrosius 
verklaarde aan de pasgedoopten: jullie hebben het 
water gezien, maar niet alle water geneest. Alleen 
het water dat de bevestiging van Christus heeft, 
geneest. De werking is van het water, de kracht is 
van de Heilige Geest.

Zo wordt het water veranderd in water dat vervuld 
is van de kracht van de Heilige Geest. En met dit 
water dopen wij mensen, volwassenen en kinderen, 
iedereen.

De werking van de H. Geest
Om die reden smeekt de Kerk om de werking van 
de Heilige Geest over het water. Degenen die dan 
daarin worden gedoopt, sterven met Christus en 
verrijzen met Hem tot onsterfelijk leven (Orde 
van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, 
1980, nr. 60). Het zegeningsgebed zegt dat God 
het water bereid heeft om teken te zijn van het 
doopsel.

Het water herinnert ons aan de belangrijke 
Bijbelse woorden: in het begin van de wereld joeg 
de Geest als een storm over het water; het water 
ontving van Hem zijn levenskracht. De zondvloed 
betekende het einde van de zonde en het begin van 
een nieuwe geboorte. Het nageslacht van Abraham 
trok  door de Rode Zee zonder natte voeten te 
krijgen toen zij uit de Egyptische slavernij werden 
bevrijd.

Jezus
We worden ook herinnerd aan de doop van Jezus 
in de Jordaan. En later, toen Jezus aan het kruis 
hing, vloeiden water en bloed samen uit zijn zijde. 
Na Zijn verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op alle 
volkeren te dopen in naam van de Drie-eenheid 
(cf. Mt 28,19). Gesterkt door deze gedachtenis 
wordt aan God gevraagd in het doopwater de 
genade van de gestorven en verrezen Christus te 
storten (cf. Orde van dienst voor de liturgie van het 
kinderdoopsel, 1980, nr. 60).

God verenigt en de duivel verstrooit
Zodra het water van de doopvont gewijd is, 
moet men het hart voorbereiden op het doopsel. 
Dat gebeurt door de verzaking aan satan en de 
geloofsbelijdenis, twee gebaren die onderling sterk 
verbonden zijn. In de mate dat ik neen zeg aan de 
verlokkingen van de duivel  -hij die verdeeldheid 
schept- ben ik in staat ja te zeggen aan God die mij 
roept. Hij roept mij om aan Hem gelijk te worden in 
denken en doen. De duivel verstrooit; God verenigt 
de gemeenschap, de mensen tot één volk. Men kan 
geen voorwaarden stellen voor het volgen van 
Christus. Sommige banden moet men loslaten om 
andere daadwerkelijk te kunnen bevestigen.
Men moet bruggen opblazen en achterlaten om de 
nieuwe Weg op te gaan die Christus is.

Ik geloof en ik verzaak
Bij het doopsel wordt de vraag gesteld: verzaakt 
gij aan de satan en aan al zijn werken en aan zijn 
verleiding? Het antwoord wordt in de eerste 
persoon enkelvoud geformuleerd: Ik verzaak. 
Op dezelfde wijze wordt het geloof van de Kerk 

geloofsverdieping
Het fundament van het doopsel: Ik verzaak en ik geloof
Bij de algemene audiëntie van woensdag 2 mei 2018 stond de paus, in zijn catechese over het doopsel, stil bij de centrale rituelen aan de doopvont.

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,=

ANNEMARIE SCHLICHTING
Heiligen antwoorden

Heiligen ‘vertellen’ hun verhaal 
aan de auteur. Op een bijzondere 
wijze vertelt de auteur tevens 
journalist middels interviews het 
levensverhaal van heiligen. Het zijn 
gesprekken die ze in gedachten 
voert met hen.
Oegstgeest: Colomba, 2005; Srd 10,=

beleden, zeggend: Ik geloof.

De geloofsbelijdenis veronderstelt een inzet waarin 
het doopsel ons zal helpen om te volharden in de 
beproevingen van het leven. We herinneren ons 
de oude wijsheid van Israël: Mijn zoon, wanneer 
gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op 
beproevingen (Sir 2,1). Met andere woorden: maak 
je klaar voor de strijd. Het is de aanwezigheid van 
de Heilige Geest die ons de kracht geeft om dapper 
te strijden.

Amen – Ik ben blij
Geliefde broers en zussen, wanneer we onze hand 
in gewijd water steken -bijvoorbeeld  wanneer we 
een kerkgebouw binnengaan- en het kruisteken 
maken, denken we terug aan ons doopsel dat we 
ontvangen hebben. Het gewijde water herinnert 
ons met vreugde en dankbaarheid daaraan en we 
hernieuwen ons “Amen”  -ik ben blij- . We zijn blij te 
kunnen leven, ondergedompeld in de liefde van de 
Allerheiligste Drie-eenheid.

(bron: Kerknet/bewerkt-mk)
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‘”Ik weet: mijn Redder 
leeft’” 

Job is ervan overtuigd dat God hem nog op tijd zal 
redden, maar intussen denkt hij alvast na over 
zijn testament: hij voelt zijn krachten afnemen 
en is bang dat hij binnenkort niet meer voor 
zichzelf kan opkomen. Omdat hij wat dat betreft 
niet op een aardse redder hoeft te rekenen – een 
familielid dat zijn belangen zal behartigen – wil 
hij zijn getuigenis wel in steen beitelen. Zo’n 
monument zou, als hij er niet meer is, moeten 
herinneren aan het onrecht dat hem is aangedaan. 
Er zijn zo veel slachtoffers van geweld, onrecht 
of onderdrukking, die nooit zullen meemaken 
dat hun recht gedaan wordt. Omdat er niemand 
is die het voor hen opneemt. Niemand die instaat 
is hen te verlossen. Gelukkig mogen we – in 
het bijzonder voor hen – weten dat God in het 
oordeel alles recht zal zetten. Mag Hij dan ook uw 
belangen behartigen?

Uit: Filippus Dagboek

Een onverdiend 
geschenk

We steken onze hand uit naar het gratis geschenk 
van verlossing en proberen het te verdienen, 
te analyseren of ervoor te betalen in plaats 
van gewoon ‘dank U wel’ te zeggen en het aan 
te nemen. Ergens is het ironisch, maar je laten 
redden door genade is een van de moeilijkste 
dingen om te doen. Iets in ons verzet zich tegen 
het geschenk dat God ons gratis geeft. We hebben 
een of andere vreemde neiging om wetten in te 
stellen, systemen en regels die maken dat we dit 
geschenk ‘waardig’ zijn. Waarom doen we dat? 
De enige reden die ik kan bedenken, is trots. 
Genade aannemen betekent ook erkennen dat je 
het nodig hebt, en dat doen de meeste mensen 
niet graag. Genade aannemen betekent ook dat je 
je realiseert hoe wanhopig je toestand is, en dat is 
nóg iets waar de meeste mensen niet dol op zijn.

Uit: Leven in zijn Handen

Het licht van de 
waarheid 

In de stilte wordt alles verhelderd. In de stilte 
zul je vredig worden en Mij vinden. Ik ben altijd 
hier, maar je bent blind voor dit heerlijke feit, 
totdat je stil kunt worden en Mij  in de stilte kunt 
zoeken en dat kun je te allen tijde doen. Hoe vaker 
je het in praktijk brengt, hoe natuurlijker het 
wordt, totdat het zo vanzelfsprekend wordt als   
ademhalen. Je hoeft niet weg te lopen om alleen 
te zijn om Mij te vinden. Je bent in staat Mij altijd 
en bij alles wat je doet te vinden. Het hindert niet 
wat voor tumult of verwarring er om je heen is, 
of wat voor uiterlijk lawaai er kan zijn. Je kunt die 
innerlijke vrede ingaan en Mij vinden. Wanneer je 
Me gevonden hebt, zal het licht van de waarheid 
op iedere situatie schijnen, want waar Ik ben, 
daar is geen duisternis, daar zijn geen problemen. 
Daar is alleen vrede.

Uit: Open innerlijke deuren

Bid voor hen

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel 
een behouden aankomst. Zolang de reis voor de 
wind gaat, of alleen maar met een beetje deining, 
sta je daar niet zo bij stil. We lezen en horen vaak 
over geloofsvervolving, maar het kan altijd nog 
erger. De verschrikkingen nemen toe en massale 
terreur breekt uit. Dat zijn geen loze verhalen, 
maar het is realiteit voor veel christenen 
(geweest). Barre tijden braken aan en vluchten of 
onderduiken was de enige overlevingsstrategie. 
Helaas is het niet beperkt gebleven tot 
bijbelse tijden, maar alle eeuwen hebben hun 
verschrikkingen gekend. Ook vandaag! Staan we 
genoeg stil bij mensen die onder verschrikkelijke 
regimes moeten zien te overleven? Bid voor hen. 
En weet dat ons hier op aarde geen paradijs 
beloofd is.

Uit: Dag in Dag uit

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Mariamaand
De in het bijzonder aan Maria toegewijde 
maanden mei en oktober

Mariacongregatie
Godsdienstige vereniging van leken onder de 
hoede c.q. ter ere van Maria

Mariafeesten
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan 
aan de sterk opkomende Mariaverering van  
het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, 
‘theotókos’, Godbarende, Moeder van God, werd 
genoemd. Deze feesten zijn primair op Christus 
gericht en hebben een relatie met kerstmis 
(Maria Boodschap, Opdracht van de Heer in de 
tempel). Daarna kwamen feesten waarop Maria 
als heilige geëerd werd (Maria geboorte en Maria 
Tenhemelopneming). In de zevende eeuw nam 
Rome deze feesten uit het Oosten over. Vanaf 
de Middeleeuwen zijn er vele devotiefeesten 
ontstaan,  zoals dat van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria. In de twintigste eeuw 
werd Maria Koningin ingesteld.

Maria Boodschap (Latijn: In annuntiatione 
Domini=Aankondiging van de Heer)

Op het feest van 25 maart wordt herdacht dat 
de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van 
Jezus aankondigde (Lc 1:26 – 38). Om duidelijker 
uit te laten komen dat het  eerst en vooral een 
feest is  van de Heer, is de oude benaming ‘Maria 
Boodschap’ in de nieuwe liturgische boeken 
vervangen door de oorspronkelijke benaming 
voor dat feest: ‘Aankondiging van de Heer’. Op 
deze dag vieren de christenen het begin van 
hun verlossing, de vervulling van het profetisch 
woord: ‘Zie de maagd zal zwanger worden en een 
zoon ter wereld brengen’ (Mt.1:23).

Maria Geboorte
De inhoud 
van dit feest, 
dat op 8 
september 
wordt gevierd, 
steunt op de 
berichten van 
het apocriefe 
proto 
evangelie van 
Jacobus, een 
geschrift uit de tweede eeuw. Het feest uit het 
Oosten, dat aan het eind van de zevende eeuw 
door Rome werd overgenomen, is sinds 1245 in 
het Westen voorgeschreven.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED
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Congres en dankmis voor de eerste 
eucharistieviering in Mexico

Paus wil naar Hiroshima en Nagasaki
Consistorie op 19 mei

Paus Franciscus roept op zaterdag 19 mei de 
kardinalen in Rome samen voor een consistorie. 
De kardinalen zullen gevraagd worden groen 
licht geven voor de heiligverklaring van zes 
nieuwe heiligen, onder meer de Salvadoraanse 
aartsbisschopÓscar Arnulfo Romero y Galdámez 
(1917-1980) en Giovanni Battista Montini 
(1897-1978) beter bekend als paus Paulus VI. 
De andere nieuwe heiligen zijn de Italiaanse 
priesters Francesco Spinelli (1853-1913) en Sergio 
Mattarella (1851-1931), de Duitse religieuze en 
ordestichter Maria Katharina Kasper (1820-1898) 
en de Spaanse zuster en ordestichtster Nazaria van 
Sint-Theresa van Jezus (1889-1943).

Bron: Kerknet.be

wereldkerk
Paus: ‘God vraagt het beste van ons te geven’

Naastenliefde
“Gods liefde verlangt van ons dat wij ieder van 
onze broeders en zusters het allerbeste van onszelf 
geven, zelfs degenen die in de laatste fasen van hun 
leven verkeren.” Dat zei paus Franciscus afgelopen 
zondag tijdens zijn Regina Coelitoespraak.
“Naastenliefde kan niet gereserveerd worden 
voor buitengewone momenten, maar moet een 
constante in ons bestaan worden”, aldus de paus. 
“Daarom moeten wij de zieken, zelfs in de laatste 
fase, alle mogelijke hulp geven. Daarom zijn 
ongeboren kinderen altijd welkom; daarom moet, 
uiteindelijk, het leven altijd beschermd en bemind 
worden vanaf de conceptie tot zijn natuurlijke 
einde. En dit is liefde.”

Kostbare schat
Beschikbaar zijn “voor iedere broeder en zuster, 

wie hij ook is of in welke omstandigheden hij 
ook verkeert”, is de manier waarop katholieken 
Christus’ liefde kunnen betonen, aldus de paus. 
Allereerst aan de meest nabije mensen: in het 
gezin, de gemeenschap, het werk en op school.
Deze liefde roept mensen ook op om de ouderen te 
beschermen als een “kostbare schat”, ook al is het 
economisch moeilijk of ongemakkelijk om dat te 
doen.

‘Hetzelfde hart’
“Wij worden door God in Jezus Christus bemind, 
die ons vraagt elkaar lief te hebben zoals Hij 
ons heeft liefgehad.” Dat is onmogelijk tenzij wij 
“hetzelfde hart” hebben als Christus, dat wij 
verwerven door deelname aan de Eucharistie. “Dat 
heeft als doel om in ons het Hart van Christus te 
vormen, zodat ons hele leven wordt geleid door zijn 
edelmoedigheid.”

Roeping
In zijn meditatie vroeg de paus ook om de 
voorspraak in te roepen van de heilige Maagd 
Maria “om in de liefde van Jezus te blijven en 
te groeien in liefde voor allen, vooral voor de 
zwaksten, en volledig gevolg te geven aan onze 
christelijke roeping.”

Bron: KN

Internationaal 
symposium over het 
godgewijde leven

Ruim 700 afgevaardigden hebben van 3 tot 6 mei 
in Rome deelgenomen aan een internationaal 
symposium over het godgewijde leven. De 
bijeenkomst vond plaats op initiatief van de 
Congregatie voor de Instituten van Godgewijd 
Leven en de Gemeenschappen van Apostolisch 
Leven.

In zijn toespraak in de Paulus VI-zaal moedigde 
paus Franciscus de deelnemers aan om te midden 
van de snelle veranderingen en evoluties van onze 
tijd radicaal te durven kiezen voor gebed, armoede 
en geduld, die samen de pijlers vormen van het 
religieuze leven. Zij stellen religieuzen in staat 
om het lijden van de wereld en kleine dagelijkse 
kwellingen te dragen. Bovendien heeft iemand die 
godgewijd is zonder geduld niet langer de moed om 
de Heer te volgen en verzinkt hij in een spirituele 
euthanasie. De paus stelde het gebed van Moeder 
Teresa als voorbeeld: Ondanks alle uitdagingen 
van haar dagelijkse leven bracht dagelijks twee uur 
door met gebed voor het Heilig Sacrament.

Bron: Kerknet.be

Paus Franciscus wil als het enigszins mogelijk 
is graag ingaan op de uitnodiging van de 
burgemeesters van Nagasaki en Hiroshima om hun 
stad te bezoeken. Burgemeester Tomihisa Taue 
van Nagasaki en zijn collega Kazumi Matsui van 
Hiroshima overhandigden tijdens de algemene 
audiëntie van afgelopen woensdag een brief 
van hun beider stadsbestuur. Daarin wordt de 
paus verzocht om beide Japanse steden, die op 6 
(Hiroshima) en 9 augustus (Nagasaki) 1945 met 
atoombommen van de geallieerden quasi met de 
grond werden gelijk gemaakt, te bezoeken. De 
twee burgemeesters vragen de paus om vanuit hun 
stad een oproep te doen voor de afschaffing van 
nucleaire wapens.

Het aantal 'hibakusha' (letterlijk: slachtoffers van 
een explosie, de slachtoffers van de atoombommen 
op Hiroshima en Nagasaki) dat was blootgesteld 
aan de straling van de atoombommen neemt jaar 

na jaar af, legde burgemeester Taue tijdens de 
ontmoeting met de paus uit. Kom naar Hiroshima 
en Nagasaki en moedig de overlevenden aan. Paus 
Franciscus antwoordde dat het geweldig zou zijn 
om beide steden te kunnen bezoeken.

Bron: Kerknet.be

Mexico herdenkt met de nodige luister dat er in 
Cozumel precies vijfhonderd jaar geleden voor het 
eerst een (gedocumenteerde) eucharistie werd 
gevierd. Die eer ging op 6 mei 1518 naar Juan Diaz, 
de kapelaan van de Spaanse ontdekkingsreiziger 
Juan de Grijalva (1489-1527) en later minister van 
Hernan Cortez.
De Mexicaanse Kerk herdenkt de bijzondere 
gebeurtenis sinds donderdag met eenEucharistisch 
Congres op het schiereiland Yucatan. In de 
herdenkingsviering gaat aartsbisschop Piero 
Marini, de voorzitter het van Pauselijke Comité 
voor het Internationale Eucharistische Congres, 

voor. Concelebranten zijn kardinaal Carlos Amigo 
Vallejo, emeritus aartsbisschop van Sevilla, en 
de apostolische nuntius in Mexico, mgr. Franco 
Coppola.
De Spaanse ontdekkingsreiziger Juan de 
Grijalva trok begin 1518 vanuit Cuba met 200 
bemanningsleden, lichte kanonnen en vechthonden 
op expeditie naar Mexico. Hij verbleef een dag op 
Cozumel, waar toen de eerste eucharistieviering 
plaatsvond. Daarna verkende hij de hele zuidelijke 
kust van de Golf van Mexico.

Bron: Kerknet.be
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wereldkerk

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

De Duitse zuster Clara Fey (1815-1894) werd op 
zaterdag 5 mei in de dom van Aken door kardinaal 
Angelo Amato, prefect van de Congregatie voor de 
Zalig- en Heiligverklaringen, zalig verklaard. De 
kardinaal looofde de Duitse zuster als een ware 

held van de verkondiging: In de periode van de 
vroege industrialisatie redde ze arme kinderen 
en jongeren van verwaarlozing en uitbuiting. 
Haar zaligverklaring moet moed geven aan al wie 
vandaag in de opvoeding van jonge mensen actief 
is. Kardinaal Amato.

Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren 
als dochter van lakenfabrikanten. Omwille 
van de immense sociale problemen door de 
industrialisatie stichtte zij in 1844 samen met 
drie medezusters een congregatie. Die zou zich 
toeleggen op het verstekken van opvang, vorming 
en onderwijs aan kinderen en jonge mensen die 
aan hun lot werden overgelaten. De gemeenschap 
verspreidde zich snel over Europa en in Amerika. 
Clara Fey stierf op 8 mei 1894 in het moederhuis 
van de congregatie in Simpelveld (Nederland).
De zusters van het Arme Kind van Jezus tellen 
vandaag in Vlaanderen nog 16 zusters, onder 
meer 1 in Borsbeek en 1 in Nederokkerzeel 
(Kampenhout). De andere zusters wonen in 
Antwerpen. Momenteel lopen er in ons land 800 
leerlingen school in secundaire scholen en meer 
dan 500 in het lager- en kleuteronderwijs van de 
congregatie.

Bron: Kerknet.be

Clara Fey in Aken zalig verklaard

Kerk en kerkhof uit Romeinse tijd in Irak

Archeologen zijn sinds augustus vorig jaar in 
Manbij (Irak) bezig met het blootleggen van 
een oud kerkhof met christelijke graven en een 
ondergrondse schuilkerk uit de 3de of 4de eeuw 
uit de tijd van de Romeinse bezetting. Het gebied 
werd een jaar geleden nog gecontroleerd door 
strijders van Islamitische Staat (IS). Daarom 
moesten eerst nog mijnen en achtergebleven 
springtuigen geruimd worden. Te midden van de 
ruïnes met hun smalle tunnels, nauwe doorgangen 
en ontsnappingsroutes werden verschillende 
kruisen en geschriften aangetroffen die in steen 
zijn gebeiteld.

IS-strijders zouden deze vondsten ongetwijfeld 
vernield hebben als zij daarvan op de hoogte 
waren geweest, zegt Abdulwahab Sheko, de leider 
van het archeologische team. Volgens hem is deze 
opgraving belangrijk omdat het kerkgebouw zo 
oud is en bewijst dat de christenen in die tijd, 
misschien dus nog voor keizer Constantijn met 

zijn Edict van Milaan (313) een einde maakte aan 
de christenvervolgingen, hun geloof in het geheim 
moesten belijden. De Romeinen begrepen veel 
christelijke praktijken verkeerd en verdachten 
de christenen door de instellingswoorden van de 
eucharistie van misdaden zoals kannibalisme, 
verduidelijkt John Wineland, hoogleraar 
geschiedenis en archeologie van de Southeastern 
University.

De archeologen hebben nog geen duidelijk zicht 
op het belang van de vondst van deze nieuwe 
ruïnes. Zij hopen op de steun van internationale 
archeologen en organisaties voor het identificeren 
van artefacten en menselijke overblijfselen. John 
Wineland: Christenen in die tijd moesten elkaar in 
het geheim, ondergronds ontmoeten om problemen 
te voorkomen. De Romeinen waren bang voor die 
geheime samenkomsten.

Bron: Kerknet.be

Nieuwe bijbelteksten 
ontdekt

De Israëlische onderzoeker Oren Ableman heeft 
dankzij het gebruik van de gesofisticeerde 
beeldtechnologie van de NASA nieuwe 
tekstfragmenten van de Dode Zeerollen 
achterhaald en ontcijferd. De papyrusfragmenten 
van de 3de eeuw voor tot de 1ste eeuw na Christus 
werden tussen 1946 en 1956 ontdekt. Maar pas 
nu werden enkele voor de ogen onzichtbare 
tekstfragmenten gereconstrueerd, onder meer 
een onbekend handschrift in het oud-Hebreeuws 
van een nog onbekende verdwenen of nog niet 
teruggevonden rol. De onderzoekers maken 
gebruik van 28 soorten lichtinval om de rollen te 
bestuderen.

De meeste teksten zijn afkomstig uit de 
Bijbelboeken Leviticus en Deuteronomium. Er 
werden ook teksten met aanwijzingen voor het 
verloop van de diensten in de tempel gevonden. 
Maar de meest betekenisvolle ontdekking is 
een met de hand geschreven tekst van het 
begin van Psalm 147,1, die aanzienlijk korter 
is dan de psalmversie die wij nu kennen. Oren 
Ableman: We bestudeerden de tekstfragmenten 
aanvankelijk onder de microscoop. Maar wij 
konden niets merkwaardig ontdekken. Dankzij de 
beeldtechnologie ontdekten wij dat de fragmenten 
afkomstig waren van verschillende ons al bekende 
rollen. Dit doet ons hopen dat wij nog meer 
belangrijke ontdekkingen kunnen doen.
De ruim duizend papyrusrollen en manuscripten, 
die door de herders in 12 grotten van Qumran 
werden ontdekt, leverden al eerder belangrijke 
informatie op over de ontstaansgeschiedenis 
van de Bijbel en het milieu waarin de teksten 
werden overgeleverd. Momenteel worden de 
rollen in infrarood en in kleur met geavanceerde 
technologie gescand. De kwaliteit van die scans 
zou volgens Oren Ableman die van het origineel 
evenaren.

Bron: Kerknet.be
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za 12 17.00u: Huwelijksinzegening Harvey van Dijk en 
Daniela Rosario
 18.30u: Rozenkransgebed
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo 13 10.00u: Hoogmis
za 19 18.30u: Rozenkransgebed 
19.00u:	Eucharistieviering
zo	20	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	van	Pinksteren
ma	21	 18.00u:	Pinksterdienst	Katholieke	Charismatische	
Vernieuwing
wo	23	 19.00u:	Plechtig	Eucharistieviering	ivm	36	jaar	
zaligverklaring	Petrus	Donders
za	26	 18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	27	 08.00u:	Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
Mededelingen
•	Zondag	na	de	Hoogmis	fundraising	in	het	paviljoen.
•	In	de	meimaand,	Mariamaand,	op	de	zaterdagavond	om	
18.30u Rozenkransgebed.
•	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.
•	Plechtige	Eucharistieviering	bij	de	herdenking	van	de	
36ste	jaardag	zaligverklaring	van	Petrus
Donders	op	woensdag	23	mei	aanvang	19.00u.	U	bent	van	
harte	welkom!
•	De	Plebaan,	Pater	Esteban	Kross,	is	uitlandig	t/m	6	juni	
a.s.

za	12	 17.30u:	H.	Mis
wo	16	 17.30u:	Marialof	
za	19	 17.30u:	H.	Mis

za	12	 18.00u:	Vooravond	Hemelvaart	van	de	Heer	met	
kindernevendienst
zo	13	 08.00u:	H.	Mis	Hemelvaart	van	de	Heer	met	
kindernevendienst
ma	14	 18.00u:	H.	Mis	Heilige	Apostel	Mattias	
wo	16	 18.00u:	H.	Mis
vr	18	 18.00u:	H.	Mis
19.15u:	Huwelijksinzegening	Saraiva	Lagadeau	-	Patricia	
Lapart	
za	19	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	Hoogfeest	van	
Pinksteren
zo	20	 08.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	van	Pinksteren
10.00u:	H.	Mis	Eerste	communie	van	de	kinderen
Mededelingen op Noord
•	In	de	meimaand	vóór	elke	dienst	rozenkransgebed	-	
aanvang	een	half	uur	tevoren!
•	Zaterdag	12	mei	na	de	dienst	verkoop	van	planten.	
Zondag	na	de	dienst	verkoop	van	snacks,	planten	en	
soep.	Hartelijke	uitnodiging	om	de	deelnemers	aan	de	
Wereldjongerendagen	van	januari	2019	te	ondersteunen.
•	Dit	weekeinde	zijn	er	weer	kindernevendiensten.
•	Woensdag	16	mei:	19.00	u	instructie	cantors	in	lokaal	5.
•	Zondag	20	mei:	Eerste	communie	-	voorafgaande	
repetities	donderdag	(16.00	uur),	vrijdag	(16.00	uur)	en	
zaterdag	(09.00	uur).	
•	Wij	zoeken	nog	steeds	gezinnen	voor	het	gebed	bij	
de	Christusicoon.	Men	kan	zijn	naam	op	de	lijst	bij	het	
prikbord invullen.
•	Vooraankondiging:	zaterdag	9	juni	Vierde	‘Catholic	Men’s	
Conference’	-	in	en	bij	de	Driekoningenkerk	-	organisatie	
‘Catholic	Men’s	Ministry	Suriname’

zo	13	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	Hemelvaart	van	de	
Heer	met	kindernevendienst
zo	20	 08.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	van	Pinksteren

zo	13	 09.00u:	H.	Mis	Hemelvaart	van	de	Heer	met	
kindernevendienst
zo	20	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	Hoogfeest	van	
Pinkseren

zo	13	 10.00u:	Woco
 11.45u: Engelse mis
zo	20	 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	12	 19.00u:	Woco
za	19	 19.00u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Pinksteren
zo	20	 08.00u:	Woco
Padvinders:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	Clubactiviteiten.	
Muzieklessen	elke	zondag,	dinsdag	en	woensdag:	
17.30u-20.00u.	Gidsen:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	
Clubactiviteiten.	Misdienaars:	elke	zondag:	van	10.00	
-		12.00u:	Blokfluit	Combo	oefening.	Maria	Legioen:	elke	
maandag:	17.00u.	Charismatische	gebedsbijeenkomst:	elke	
donderdag: 18.00u.

zo	13	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	14	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di	15	 18.00u:	Biddende	moeders
18.30u:	Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo	16	 18.30u:	Begi	Kerki

za	12	 17.00u:	Huwelijksinzegening	Ronaldus	de	Bruijn	en	
Treesje	Sosemito
zo	13	 08.00u:	Woco.	Moederdag	(Woco)
18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Eucharistieviering
wo	16	 18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Requiemmis
Mededeling
•	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.
•	Op	zat.	9	juni	houden	wij	onze	4e	CMMS	conferentie.	
Blok	alvast	deze	dag	in	uw	agenda.	Mededelingen	volgen.	
Thema:	“Masra-Sori	wi	a	pasi!!”	Psalm	25,	4:	Leer	mij,	Heer	
te	ondersteunen	Uw	wegen,	de	paden	te	zien	die	Gij	mij	
wijst.”	Zeg	het	voort,	zeg	het	voort!

zo	13	 08.00u:	Eucharistieviering
	 10.00u:	Doopdienst
ma 14 17.00u: Spreekuur
	 17.00u:	PK	EHC

	 18.00u:	PK	Volwassenencatechese	
18.00u:	Bidgroep	van	de	Charismatische	Vernieuwing
wo	16	 17.00u:	PK	Vormsel
do 17 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
	 18.30u:	H.	Mis
zo 13 07.30u: Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo	16	 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	v	OLV	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

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

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

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

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

ST. 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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

zo 13 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u:	Woco.	Zondag	7	van	Pasen

zo	13	 17.30u:	Rozenkransgebed	|	18.00u:	H.	Mis.	
Zondag	7	van	Pasen.	Moederdag
ma	14	 16.00u:	Parochiecatechese	Jaar	I
wo	16	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	II
do	17	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	III
	 17.00u:	Biechtviering	Vormelingen

zo	13	 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
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

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

za	12	 19.00u:	Eucharistieviering
di	15	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	16	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	17	 18.30u:	Eucharistieviering
vr	18	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
17.30u:	Volwassenencatechese
zo	20	 08.00u:	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

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.

zo	13	 09.00u:	H.	Mis.	Zondag	7	van	Pasen.	Moederdag
di 15 19.00u: Rozenkransgebed
wo	16	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za 12 18.30u: Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis.	Zondag	7	van	Pasen
zo 13 08.00u: Rozenkransgebed  
	 08.30u:	Woco.	Zondag	7	van	Pasen.	Moederdag
ma	14	 19.00u:	H.	Mis
di	15	 16.00u:	Seniorensoos
	 16.30u:	Parochiecatechese
wo	16	 10.00u:	Volwassenencatechese
	 17.00u:	Volwassenencatechese		
	 19.00u:	H.	Mis
do	17	 18.30u:	Gebedsgroep
vr	18	 07.00u:	H.	Mis
	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededeling
Biechtviering	voor	vormelingen	op	vrijdag	18	mei	om	
17.00u.
Groot	Henar:	H.	Mis	op	maandag	21	mei.	Tweede	
Pinksterdag	om	10.00u	met	H.	Communie	aan	huis	voor	
een zieke om 11.00u.

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.

za	12	 19.00u:	Eucharistieviering	(ptr	Jan)
ma	14	 16.30-18.30u:	Catechese	(leidsters)	EHC	en	H.	
Vormsel
di 15 18.00u: Diaconiegroep
wo	16	 16.00-18.00u:	Spreekuur	ptr	Fransiskus
	 18.30-19.00u:	Eucharistie	(ptr	Fransiskus)
	 19.15-21.00u:	Spreekuur	ptr	Fransiskus	(volgens	
afspraak)
do	17	 10.00-16.00u:	Spreekuur	ptr	Jan	(volgens	afspraak)
	 16.30-18.00u:	Catechese	H.	Vormsel	(pater)
	 19.15u:	Doopselonderricht	of	
huwelijksvoorbereiding	(pater)
za	19	 19.00u:	Eucharistieviering	(ptr	Fransiskus)

zo	13	 10.30u:	Eucharistieviering	in	de	javaanse	taal
Mededeling:
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

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

tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
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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

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
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

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

O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg

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

PASTORAAL GEBIED 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

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

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

Door Duncan Pinas

Avond van barmhartigheid
Als jonge kerkganger kan ik mij nog herinneren dat 
bij iedere mededeling aan het eind van de Heilige 
Mis over een nachtwake ik mijn mond optrok en 
een lakse houding aannam. Echter, dit veranderde 
ongeveer twee jaren terug bij de Wereld Jongeren 
Dagen (WJD) in Polen 2016. 

In het voorprogramma van de WJD was er een 
avond van barmhartigheid. Deze avond van 
barmhartigheid was er een van aanbidding van het 
Heilig Sacrament met een zeer toepasselijke preek 
en ook de gelegenheid tot de biecht.
Het moment toen de acolieten en de priesters de 
kapel binnenkwamen met het Allerheiligste moest 
ik een traantje vegen net als vele anderen die op 
pelgrim waren. Het gevoel dat in mij omging is 
zeer moeilijk neer te pennen, maar gelooft u mij, ik 
voelde dat de Heer aanwezig was! 
De rustige muziek was ook helemaal op haar 
plaats. Dit was een van de mooie, geweldige en 
sacrale momenten die ik meemaakte tijdens de 
pelgrimstocht. Ik voelde me blij van binnen. Ik 
voelde me vergeven. Immers bij het uitstallen van 
het Allerheiligste heb ik mijn hart kunnen luchten 
naar God toe. Ik heb hem kunnen danken, maar 

ook gebeden voor mezelf, familie, zieken, de wereld 
en alles wat in mij opkwam op dat moment.

Huiswerk
Als groep (jonge pelgrims uit Suriname) waren wij 
het met elkaar eens dat de groep niet uit elkaar 
moest gaan, maar dat wij vaker bijeen moesten 
komen en deze avonden organiseren voor onszelf 
en ook voor andere jongeren binnen het bisdom. Ja, 
daar zaten we bij de WYD-vigil met onze kaarsen 
in de hand waar wij deze afspraak maakten. Dat 
was ook een mooi moment om niet te vergeten. 
Maar het zijn bij woorden en gedachten gebleven, 
want een bijeenkomst hebben wij na bijkans twee 
jaar nog steeds niet georganiseerd.

Dat het nu wel tijd wordt werd mij duidelijk toen ik 
enkele weken terug naar een medisch diagnostisch 
centrum ging om een röntgenfoto te laten maken 
van mijn knie die opgezet was en pijn deed. Daar 
ontmoette ik mevrouw Dorothy Amier die ons ten 
tijde van de WJD voorbereidde. 

Zij hield mij voor wat het nut en effect is van 
de aanbidding en nachtwake: “Het is in Gods 
aanwezigheid vertoeven en zo geen kans geven 
aan de duivel om zijn slag te slaan”. Ook gaf zij 
aan wat de groep voor onszelf kan betekenen en 

voor andere jongeren. Ik kreeg huiswerk mee om 
hierover na te denken met de groep en allereerst 
een artikel te schrijven over mijn ervaring. Voor 
ons is het reden genoeg zo’n avond te organiseren: 
wij hebben elkaar immers al tien maanden niet 
gezien.

De nachtwake
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