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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Door Melvin Mackintosh

Boodschap paus
Met een samenkomst van journalisten heeft 
Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, 
afgelopen zondag 13 mei aandacht geschonken aan 
de viering van de 52e Wereldcommunicatiedag. 
De bisschop had de journalisten van verschillende 
mediahuizen in Suriname uitgenodigd om van 
gedachten te wisselen over het thema van de 
viering van dit jaar: De Waarheid zal u vrijmaken 
(Joh. ,32). Nepnieuws en journalistiek voor vrede.

In de Mgr. De Bekkerzaal in het Kerkelijk Museum 
van het bisdom nam de bisschop de tijd om 
de hele boodschap van de paus voor te lezen, 
geassisteerd door zijn secretaris Paul Tjon Kiem 
Sang. Laatstgenoemde legde daarna kort uit wat 
de betekenis is van deze dag en merkte daarbij op 
dat het hoogstwaarschijnlijk de eerste keer is dat 
op deze manier aandacht wordt geschonken aan 
Wereldcommunicatiedag, terwijl deze reeds in 
1967 door paus Paulus VI was afgekondigd.

‘De paus vraagt in zijn boodschap voor 
Wereldcommunicatiedag 2018 aandacht voor 
nepnieuws en roept op tot een journalistiek 
van vrede als antwoord op de bedreigingen van 
nepnieuws’, zei de bisschop. Hij benadrukte dat 
journalisten eigenlijk als missie moeten hebben om 
achter de waarheid te gaan en die te presenteren 
aan de gemeenschap. De aanwezige journalisten 
beaamden die rol. Een journalist merkte op dat bij 
een mediahuis er echter meerdere actoren zijn; het 
zou niet slechts gaan om de journalist. Dit voedde 
een gezonde discussie over de journalisten. De 
bisschop noemde het beroep een roeping.

Dialoog en wederzijds respect
Traditioneel is de viering van 
Wereldcommunicatiedag op de zondag vóór 
Pinksteren. Deze viering wordt gehouden sinds 
1967 en moet bewustwording bevorderen over de 
relatie tussen de katholieke kerk en de moderne 
media. De boodschap van paus Franciscus wordt 
traditiegetrouw vrijgegeven op 24 januari, 
de feestdag van Sint-Franciscus van Sales, 
patroonheilige van (katholieke) journalisten.
In zijn boodschap voor deze 
Wereldcommunicatiedag veroordeelt de Heilig 
Vader misbruik van de media voor beïnvloeding 
van politieke keuzes en bevordering van 
economische winst. Dit gebeurt onder meer door 
het verspreiden van nepnieuws.
De paus geeft voorts aan dat wij onze verschillen 
moeten oplossen via dialoog, met groei in 
begrip en wederzijds respect. ‘Een cultuur van 
ontmoeting vereist dat we bereid zijn te geven, 
maar ook om te ontvangen. De media kunnen ons 
hierin heel goed helpen, vooral nu de menselijke 
communicatienetwerken ongekende sprongen 
voorwaarts hebben gemaakt.’

Boodschap AEC
Ook de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) 
kwam uit met een boodschap aan de vooravond 
van de viering van Wereldcommunicatiedag 
2018. Deze werd in extenso opgenomen in editie 
19 van OMHOOG. In de boodschap van de AEC 
wordt opgeroepen om te kijken naar de problemen 
in communicatie en ‘om opnieuw aandacht te 
vestigen op de waardige journalistieke professie 
die door het meest wonderlijke van geschenken, 
communicatie, wordt gemaakt’.
De AEC constateert dat de bedreiging van 
nepnieuws ‘in grote mate wordt geholpen door 
de invloed van de sociale media en het feit dat de 
poortwachtersrol, die kenmerkend is geweest voor 
traditionele media, tot stilstand komt. Het vereist 
daarom een herformulering van de hoge idealen 
van de journalistiek in onze tijd’, schrijft de AEC.

Nieuwe wegen van kerk-zijn
De aandacht voor communicatie in ons bisdom is 
niet nieuw. Bij zijn aantreden had Mgr. Choennie 
enkele speerpunten voor het beleid aangedragen. 
Een daarvan was communicatie. ‘Het leven in 
de moderne wereld is haast ondenkbaar zonder 
het gebruik van de moderne middelen om met 
elkaar te communiceren’ liet de bisschop toen 
optekenen. Hij merkte op dat er prioriteit gegeven 
zal worden aan de formulering van een integraal 
pastoraal communicatieplan (IPCP) ten voordele 
van de snelle en efficiënte communicatie in de 
geloofsgemeenschap.
In augustus 2017 kwam de AEC uit met de 
pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in 

een digitaal milieu’ waarin ten grondslag ligt de 
implementatie van het IPCP. Deze brief zette de 
verschillende bisdommen in het Caribisch Gebied 
ertoe om effectiever de instelling van een integraal 
pastoraal communicatieplan uit te voeren. Voor 
het bisdom Paramaribo werd een media- en 
communicatiewerkgroep samengesteld die hier 
een trekkersrol zal vervullen.

Conferentie Kerk & Communicatie
Met bezoeken aan de parochies en contact met 
kerkelijke instellingen zorgt de werkgroep 
ervoor dat er bewustwording en discussie komt 
over communicatie, het gebruik van bestaande 
mediamiddelen van het bisdom en de menselijke 
factor die het nieuws vanuit de parochies of 
kerkelijke instellingen moet communiceren.
Op zaterdag 2 juni zal de eerste conferentie 
gehouden worden van personen die met media 
en communicatie in hun geloofsgemeenschap, 
parochie of kerkelijke instelling bezig zijn. Tijdens 
de conferentie Kerk & Communicatie zal naast 
de introductie van het IPCP ook ruime aandacht 
geschonken worden aan de pastorale brief 
van de AEC en de boodschap van de paus voor 
Wereldcommunicatiedag.
Er zullen gratis workshops gegeven worden 
waarin praktische tips voor het communiceren 
vanuit het Woord van God, het schrijven van 
artikelen en verslagen, het gebruik van sociale 
media voor evangelisatie en tips voor effectievere 
samenwerking. Hiermee worden de essentiële 
stappen gezet voor een efficiëntere en verbeterde 
communicatie in ons bisdom.
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Pastorale Leergangen
De Pastorale Leergangen zijn cursusmodules 
over ons geloof, bestemd voor een ieder die zijn/
haar geloof wil verdiepen, in het bijzonder voor 
parochiële medewerkers.

Binnenkort starten de volgende leergangen:

Laudato Si:  18-20-25-27 juni

Lectio Divina:  9-11-16-18  juli

Kerk en 
Communicatie:  6-8-13-15  augustus

Liturgische 
vieringen:  8-10-15-17 oktober

Plaats: Asewa’Otono, Prinsessestraat 46 van 
18:00 tot 21:00 uur.
Bijdrage: Srd 50,=

Info en registratie: Dienst GCC 424245/476888
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Door Agnes Vliet

10 jaar Biddende Moeders in Suriname
Dit jaar is een bijzonder jaar, waarin we vieren 
dat Biddende Moeders 10 jaar geleden is ontstaan 
in Suriname. Ter ere hiervan is er op zaterdag 7 
april 2018 een eucharistieviering gehouden in 
de Kathedrale Basiliek HH. Petrus & Paulus voor 
de zegen van God en de leiding van de Heilige 
Geest over alle biddende moeders in Suriname 
en in Frans-Guyana. Eerwaarde pater Martinus 
Noordermeer, de geestelijke begeleider van 
de Biddende Moeders in Suriname, is hierin 
voorgegaan. 

Mothers Prayers, Biddende Moeders, moeders die 
bidden voor hun kinderen, is in Engeland ontstaan 
(nov. 1995) en heeft zich snel over de wereld 
verspreid. Het was zuster Marie Goormachtigh 
van Biddende Moeders Nederland die in 2008 bij 
haar vakantiebezoek aan Suriname vertelde over 
de Biddende Moeders. Ze deed het op verzoek van 
haar medezusters van de Biddende Moedersgroep. 
Dit gebeurde tijdens een conferentie van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing. Na deze 
bekendmaking zijn moeders gelijk naar haar 
toegestapt om te vragen een groep te starten in 
hun parochie. Zo is Biddende Moeders ontstaan in 
de verschillende parochies in Suriname.

Samen bidden voor onze kinderen
Wat is er nu zo bijzonder aan Biddende Moeders? 
We bidden toch al voor onze kinderen? Inderdaad, 
gelovige ouders zullen altijd voor hun kinderen 
bidden. Maar is het niet zo dat wij na het bidden 
ons nog steeds zorgen maken en onszelf afvragen 
wat we kunnen doen? Feitelijk geven we vaak met 
de ene hand het probleem aan God en nemen we 
het met de andere hand weer terug. 
Tijdens de gebedsbijeenkomsten worden de 
namen van de kinderen, die op een rond papiertje 
geschreven staan, symbolisch in een mandje aan 
de voet van het kruis gelegd. We vertrouwen onze 
(klein-)kinderen aan Hem toe. En laten ze ook bij 

Hem. We voelen ons gesterkt in de zekerheid dat 
duizenden andere Biddende Moeders met ons mee 
bidden. 
Het was een prachtige dag zaterdag 7 april 
2018. Na de plechtige eucharistieviering zijn de 
Biddende Moeders en vaders samengekomen in de 
bisschopstuin met zuster Marie Goormachtigh en 
haar echtgenoot, die speciaal uit Nederland zijn 
gekomen om dit heuglijk feit te vieren.  De moeders 
hebben hun talenten met elkaar gedeeld middels 
zang, dans en getuigenissen, en natuurlijk werd 
er hierbij ook smakelijk gegeten en gedronken. 
Dank aan God die ons geroepen heeft om biddende 
moeder en vader te zijn en samen te bidden voor 
onze kinderen en voor alle kinderen van de wereld, 
vooral voor die kinderen voor wie niet gebeden 
wordt.

geloof & leven
Kneed mij Heer

Door Angela Gorré

Vanaf de eerste bekendmaking van de te houden 
retraite ‘Kneed mij Heer’ merkte ik enthousiasme 
bij de leden van de verschillende werkgroepen van 
mijn parochie. Ikzelf had nooit eerder meegedaan 
aan een retraite, maar deze zou ik niet aan me 
voorbij laten gaan. Ik schreef me in voor de laatste 
bijeenkomst, 24 maart.

De Retraite
De retraiteleidster Gerda Misidjang begon de dag 
met ons welkom te heten .”Vandaag is een dag 
waarop u tijd besteedt aan uzelf. We zullen veel 
stille  momenten hebben en de bedoeling is dat u 
voor uzelf nagaat wat de Heer u zegt aan de hand 
van de video’s, de liederen en de bijbellezingen.”
Na de woord- en communiedienst merkte ik de 
stilte in de zaal. De bewustwording om in stilte 
en met aandacht wat tijd aan mezelf te besteden, 
drong op dat moment direct tot mij door. We keken 
naar een korte video over hoe een pottenbakker te 
werk gaat. Niet zo moeilijk leek het mij, maar het 
nam wel veel tijd in beslag alvorens er een mooie 
vaas gemaakt was. 
Iemand die dit werk doet moet heel veel geduld 
hebben, dacht ik . Het leek alsof zuster Gerda mijn 
gedachten kon lezen.”Het lijkt gemakkelijk, maar 
dat is het helemaal niet. Ik heb het zelf geprobeerd 
en het ging helemaal niet zoals  ik gehoopt had”, 
merkte zij op. 
Wat zegt de video jou was de vraag nadat we het 
filmpje nogmaals bekeken hadden. Inderdaad, 
ik had andere dingen gezien dan de eerste keer. 
De vaas werd gevuld met veel geduld, liefde, 
blijdschap, voldoening etc.
Ik kwam tot het besef dat ook ik klei ben. Ik zie 
Gods handen mijn leven kneden als klei. Hij vormt 
mij naar Zijn plan. De stille momenten gaven mij 
innerlijke rust. Ik ademde ineens een frisse geur 
in, zag de mooie bomen en de verschillende groene 
kleuren. Ik ervaarde ineens liefde, dankbaarheid 
en blijdschap. 
Een vervelende situatie waarin ik mij in het 
verleden bevond, maakte dat ik de goede dingen 

niet zag. Ik werkte Gods liefde tegen. Een stukje 
angst en onwetendheid zullen daar zeker de 
oorzaak van zijn geweest. Ons themalied ‘Uw 
sterke Hand’ heeft het proces van verwerking, 
dankbaarheid, geduld, liefde en herstel versoepeld. 
Na de lezing uit Jeremia 18:1-11 werden wij in 
groepen verdeeld en mochten wij onze antwoorden 
op bepaalde vragen met elkaar delen. Ook dat was 
voor mij een rijke ervaring.

De kersenboom
Aan het eind van de dag kregen wij allen een stukje 
klei met als opdracht iets te maken waarvan wij 
dachten wat Gods plan voor ons is. Ik weet dat 
nog niet precies, maar ik maakte een kersenboom 
met vruchten. Een kers heeft veel vitamines. Ik 
kom vaak mensen tegen, jong en oud, die spontaan 
iets aan mij vertellen wat ze stoort of vreselijk 
irriteert. Ik luister graag en spreek ze dan moed 
in. Zo geef ik ze een vitaminekers om de situatie 
positief te bekijken. 

Mijn kersen raken niet op, omdat ik mijn boom 
blijf voeden. Er zijn wel tijden waar mijn boom niet 
bloeit, maar dat is de natuur. Anders gezegd: ik blijf 
mijn geest voeden met Gods woord. Er waren nog 

vele soorten werkstukjes, gekneed door de andere 
deelnemers. Allemaal met hun eigen verhaal. Echt 
mooi om te zien.

Tevreden en blij
Met een tevreden gevoel liep ik de zaal uit. Ik 
hoorde om me heen hoe mensen hun ervaringen 
met elkaar deelden. Ik zag heel veel blijde 
gezichten. Die avond heb ik als een roos geslapen. 
Ik schrok even wakker en het lied ‘Uw sterke hand’ 
kwam in mij op.  Al zingend viel ik weer in slaap. 
Na de zondagochtend eucharistieviering sprak ik 
nog met een paar kerkvrienden over de retraite. 
Allemaal positieve reacties. 

Stil zijn om te kunnen luisteren naar Gods stem 
is volgens mij een behoefte die bestaat bij velen 
binnen onze kerk. Zo’n retraite kan ons op weg 
helpen. Daarom kijk ik met verlangen uit naar de 
volgende. 

Dank aan zuster Misidjang en allen die op 
welke wijze dan ook hebben bijgedragen tot het 
welslagen van de retraitedagen gedurende deze 
40- dagentijd. Gods zegen.

Psalm 127: Kinderen zijn een geschenk van de 
Heer
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Reünie in Tilburg

Handoplegging met Pinksteren

Door pater Martin Noordermeer o.m.i.

Zoals ik de vorige week schreef, viel 
Hemelvaartsdag op de 40e dag na Pasen en dat is 
plechtig gevierd in de kathedraal op donderdag 
10 mei. Velen hadden de moeite genomen om naar 
de viering te komen om 12.00 uur op die 40e  dag. 
Op Hemelvaartsdag gingen de apostelen op advies 
van Jezus terug naar de bovenzaal om de Beloofde 
Helper af te wachten. In diezelfde tijd kiezen de 
aanwezigen ook een plaatsvervanger voor Judas 
Iskarioth, zodat op de 50e dag, de 10e dag na 
Hemelvaart, de dag van voltooiing, de dag van 
Pinksteren, het college van apostelen weer volledig 
was met twaalf leden.

Pinksteren: de vijftigste dag!
Zoals het christelijke paasfeest zijn wortels vindt 
in het Joodse paasfeest, zo ook geldt dit voor het 
pinksterfeest. Het Joodse en christelijke paasfeest 
vielen altijd samen met het begin van de lente, 
vandaar dat ook de datum van Pasen elk jaar kan 
verschillen, omdat er rekening gehouden wordt 
met de stand van de maan.
Het Joodse pinksterfeest was van oorsprong een 
agrarisch feest. Op de dag na de 7 weken van 7 
dagen (7x7+1=50) moest men de sikkel (=houwer!) 
in het graan slaan en de eerste vruchten, de eerste 
garve, naar de tempel brengen voor het aanschijn 
van Jahwe om Hem te danken voor de opbrengst 
van de oogst. Dat gold eveneens voor de druiven, 
geperst tot wijn. Het idee graan=brood en druiven= 
wijn brengt tot uitdrukking dat Jahwe zorgt voor 
het onderhoud van Zijn volk: Hij geeft het te eten 
en te drinken, zoals Hij dat deed in de woestijn 
door het manna dat uit de hemel neerdaalde en 
het frisse water uit de rots, midden in de woestijn. 
Zo doet Hij dat ook nog met ons, Zijn volk van het 

Nieuwe Verbond, in de eucharistie, waar Hij ons 
ook te eten en te drinken geeft.

Tien geboden
Later voegde zich bij dit agrarische feest een 
andere feestelijke gedachtenis van een historisch 
gebeuren, namelijk dat Jahwe aan Zijn volk een 
grondwet gaf, de decaloog, de tien woorden, maar 
bij ons beter bekend als de tien geboden, niet 
alleen gegrift op twee stenen tafelen die Mozes op 
de berg Sinaï van Jahwe kreeg overhandigd, maar 
vooral gegrift in het hart van ieder mens. 
Het Joodse volk was nog niet een echt volk zoals 
alle andere volkeren. Daar zijn drie dingen voor 
nodig: (1) een leider, (2) een grondgebied en (3) 
een grondwet waarin de rechten en de plichten zijn 
beschreven voor een volk. Jahwe was hun leider(1), 
hun land was het Beloofde Land(2), Canaän, maar 
het Joodse volk had nog geen grondwet (3). 
Die kreeg het volk op twee stenen tafelen 
overhandigd door Mozes, die ze weer van Jahwe 
had ontvangen op de berg Sinaï. Dit gebeurde op de 
50e dag na hun vertrek uit Egypte, het slavenland. 
Dit staat beschreven in Exodus in de hoofdstukken 
19 tot 24. De eerste drie van de TIEN WOORDEN 
van God (wij noemen ze geboden, maar het zijn 
eigenlijk adviezen, raadgevingen!) gaan over de 
betrekkingen tussen de mensen en God en de 
andere zeven gaan over de betrekkingen tussen de 
mensen onderling.

Oogst
Het christelijke pinksterfeest zoals wij dat in 
onze kerken heden ten dage vieren, is de feitelijke 
stichtingsdag van de kerk van Christus. De Heilige 
Geest, door Jezus beloofd aan Zijn leerlingen, komt 
voltooien wat Jezus is begonnen. Het is als het ware 
de oogst die binnengehaald wordt op die dag na 7 

weken van 7 dagen, die dag erna wordt er geoogst.
Zo lezen we in Hand. 2,41: ”... Die het Woord van 
Petrus aannamen daar op dat eerste pinksterfeest, 
lieten zich dopen, zodat op die eerste pinksterdag 
in Jeruzalem ongeveer drieduizend mensen zich 
aansloten …” en verderop lezen we nog 47b: ”... 
en elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die 
gered zouden worden ...” De OOGST is begonnen. 
Lucas zinspeelt hier duidelijk op de oogst die er 
binnengehaald wordt van mensen die geloven in de 
zending van de Zoon van God.
Zo krijgt het christelijke pinksterfeest een diepere 
betekenis dan het Joodse pinksterfeest. Het gaat 
hier om geestelijke vruchten van mensen die het 
geloof in Jezus Christus hebben aangenomen. Op de 
vijftigste dag na het christelijke paasfeest begint 
voor de Kerk van Christus de oogsttijd.

Handoplegging
In vele landen, en dan denk ik met name aan 
Frankrijk en andere Frans-sprekende landen 
waaronder Haïti, is het de gewoonte dat met 
Pinksteren, na de wegzending door de priester 
of de bisschop, de gelovigen die GEDOOPT en 
GEVORMD zijn langs de priester gaan die hen dan 
de handen oplegt als herinnering aan het Heilig 
Vormsel dat ze hebben ontvangen. 
Hij herhaalt de woorden van Jezus: ”ONTVANG 
DE HEILIGE GEEST”. Het zou ons even terug 
kunnen plaatsen naar die dag van ons vormsel. 
Het Vormsel is een ‘vergeten’ sacrament en we 
zouden de zending kunnen hernieuwen door de 
handoplegging. Vorig jaar is dat in verschillende 
kerken gedaan en de mensen hebben het een mooi, 
veel-betekenend gebaar gevonden. Misschien iets 
om ook in Suriname geleidelijk aan ingang te doen 
vinden in alle parochies? Laat de Heilige Geest 
vaardig worden over ons!

Door Frater Johannes van Berkel

Op 2 mei 2018 werd ’s middags in de kapittelzaal 
van het Generalaat van de fraters van Tilburg een 
reünie gehouden. Ruim 20 voormalige werkers 
en werksters uit Suriname en enkele begeleiders 
waren aanwezig toen Mgr. Karel Choennie, de 
bisschop van Paramaribo, arriveerde. Een hartelijk 
weerzien met hem en ook onderling, want velen 
hadden elkaar jarenlang niet gezien. Warme 
omhelzingen en zeer amicale gesprekken vulden 

de zaal. Fraters, Zusters van Liefde, Zusters 
Franciscanessen, Missionarissen van Maria (die in 
Albina werkten), paters Redemptoristen, oblaten 
en enkele leken-missionarissen hadden tijd om 
wat bij te praten. Ook frater Lawrence Obiko, 
de algemene overste van de fraters, kwam ter 
verwelkoming, evenals twee bestuursleden van de 
Zusters van Liefde.

Mgr. Choennie gaf een uiteenzetting over het 
reilen en zeilen op diverse terreinen van het 
bisdom Paramaribo, wat met grote belangstelling 
door iedereen werd gevolgd. Gezien een groot 
aantal missionarissen wekelijks het bisdomblad 
Omhoog leest, en er verschillende mensen zijn die 
regelmatig rechtstreekse contacten met Suriname 
onderhouden, kwamen er nogal wat vragen voor 
Mgr. Choennie. Die vragen werden door hem op 
een onderhoudende en zeer kundige wijze heel 
concreet beantwoord.

Hij sprak met name over de deelname aan de 
kerkelijke activiteiten, het bouwen van kerken 
en het onderhoud van diocesane gebouwen, 
diverse commissies en werkarmen, over het 
8-Decemberproces en het nieuwe Aloysius 
Zichem Sportcomplex. Er is nu ook een katholieke 
school voor jong talent waarbij kinderen vanaf 
hun vroege jeugd in de school een curriculum 
krijgen aangeboden om hun zang-, muziek-, dans-
, acteer- en sporttalent te ontwikkelen tot op 
het niveau van middelbaar onderwijs. En vooral 
kwam zijn visie op de huidige ontwikkelingen 
naar voren, verankerd in het motto: eenheid in 

verscheidenheid.

Dat alles vond plaats onder het genot van gebak, 
koffie of thee en een glaasje. Na ruim tweeënhalf 
uur werd afscheid genomen met koffie en een 
Brabants worstenbroodje. Iedereen ging voldaan 
en gesterkt weer zijn eigen weg, sommigen met 
kriebels: was ik nog maar een aantal jaren jonger, 
dan…. We mogen zeggen dat het een geslaagde 
reünie is geweest, een die zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Monseigneur: heel hartelijk dank, en heil en zegen 
voor uzelf, alle medewerkers en het hele bisdom.
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Psalm 104 is een betoverend mooi scheppingslied. 
Als we dit lied op pinksterzondag laten klinken, 
doet ons dat beseffen dat het feest van de Geest 
geen binnenkerkelijke aangelegenheid is. Vers 
30 zingt over alle levende wezens: ‘Zend uw 
adem en zij worden geschapen, zo geeft U de 
aarde een nieuw gelaat.’ Het herinnert aan het 
scheppingsverhaal in Genesis 2, waar de Eeuwige 
een mens boetseert en hem tot een levend 
wezen maakt door hem adem in de neusgaten te 
blazen. Volgens Psalm 104 is heel de schepping 
voortdurend afhankelijk van Gods beademing. De 
Geest van God is overal, anders was niets in leven 
en stond alles stil.

Kracht die heel laat
In de psalm wisselen lieflijkheid en grimmigheid 
elkaar af: als de Schepper zich doet gelden, kan 
dat vreeswekkend en overweldigend zijn. Het 
doet denken aan het verschijnen van de Eeuwige 
op de berg Horeb in het boek Exodus (19,16.18): 
de bergen trillen, de rotsen scheuren, er is sprake 
van stormgeweld, duisternis, donder en bliksem. 
Nu weten we al sinds Elia (1 Koningen 19,11-12) 
dat God daar niet mee samenvalt. Maar in het 
pinksterverhaal volgens Handelingen is het nog 
weer anders: er is vuur op de leerlingen, maar het 
verschroeit hun haren niet; er is het geluid van 
hevige wind, maar het blaast de vlammetjes niet 
uit. Daarmee zijn we ook weer terug bij het vuur 
dat Mozes zag in Exodus 3: het verteerde de struik 
niet waarin het brandde. Dat is erg de moeite waard 

om bij stil te staan: er is veel dodelijk vuur in de 
wereld en er razen stormen die chaos aanrichten; 
het vuur van onze overtuigingen, de stormen van 
alle krachten die wij in gang zetten. Fanatisme, 
fundamentalisme, hebzucht, dadendrang: ze 
trekken sporen van verwoesting. Dan betekent het 
wel iets dat de kracht waarmee God de schepping 
wil bezielen, juist niet vernietigend is. Gods vuur, 
dat van de braambos, zou in Mozes branden zonder 
hem te verzengen – hij zou de zachtmoedigste van 
alle mensen zijn. Zo is het pinkstervuur ook op (en 
in) de leerlingen van Jezus. Hadden we dat in de 
geschiedenis van de kerk maar vaker begrepen: dat 
Gods kracht de kracht is die mensen heel laat!

Waar is de Geest?
Dan volgt in Handelingen 2 het teken van de talen. 
Het is alsof heel de Thora op deze zondagmorgen 
de revue moet passeren: hier wordt Genesis 11 
omgekeerd. Daar werd de menselijke spraak in 
talen uiteengeslagen nadat de mensen een teken 
van hun eigen grootsheid oprichtten: een toren tot 
in de hemel. Nu horen ze ieder in de eigen taal ‘over 
Gods grote daden’ (Handelingen 2,11). Terwijl de 
mensen in Genesis 11 vér boven hun macht werkten 
om onsterfelijk te zijn, bestaat de grootheid van 
Gods daden erin dat Hij zich onder de mensen 
kwetsbaar heeft gemaakt tot in de dood toe.
Het is nog wel een leuke vraag hoe het zit met het 
taalteken: was de Geest vooral in de leerlingen 
zodat ze zichzelf onbeperkt simultaan vertaalden, 
of was de Geest vooral in de omstanders zodat 
wat daar gezegd werd, binnenkwam als iets in 
hun eigen taal? Het is natuurlijk een onmogelijke 
vraag (net als de vraag op welk moment precies 
het water van Kana wijn werd op de route van vat 
naar schep naar kruik naar beker naar mond), maar 
belangrijk misschien om de Geest van Christus niet 
tot de kring van bekeerde Jezusvolgers te beperken. 
De Geest is overal. De leerlingen van Jezus kregen 
zeven weken na de gebeurtenissen van Goede 
Vrijdag en Pasen eindelijk hun geestdrift terug. Ze 
hadden die tijd nodig om wakker te worden uit hun 
verstarring, hun schuld en schaamte en angst. Nu 
krijgen ze de Geest. Maar met Psalm 104 kunnen 
we volhouden dat die Geest al overal is.

Zending
Knoop het daarmee aan bij een gedachte die een 
paar keer is uitgesproken door Erik Borgman: dat 
de kerk missionair moet zijn om uit te gaan in de 
wereld en daar, bij de anderen, God te vinden. Een 
kerk die niet gaat kijken hoe de Geest van God 
overal in de wereld werkt, raakt de voeling met God 
kwijt. Of de schrijver van Handelingen het daarmee 
eens is, weten we niet zeker. Later in zijn boek 
maakt hij er een punt van dat de Samaritanen die 
door de prediking van Filippus volgeling van Jezus 
worden met doop en al, daarna ook nog door de 
apostelen moeten worden gezegend om de heilige 
Geest te ontvangen – maar voor de Ethiopische 
hoveling speelt dat probleem dan weer niet (8,26-
40). Denk dan: het is goed als christenen die heel-
houdende Geest van Christus ontvangen, anders 
richten ze met hun geloof ravage aan. Maar dat de 
Geest zonder de apostelen zijn weg in de wereld 
niet zou weten te vinden, lijkt sterk.

Niet namens zichzelf
In het evangelie volgens Johannes wordt de Geest 
aangeduid als de parakleet, de pleitbezorger. Dat 
is degene die bij een rechtszitting in de stadspoort 
of in de dorpsraad optreedt om een beklaagde bij 
te staan. Jezus zegt in Johannes 15 en 16 dat zijn 
leerlingen het zwaar te verduren zullen krijgen, dat 
ze haat en aanklachten kunnen verwachten, maar 
de Geest van God die in hen ademt, zal hen bijstaan. 
Dat gebeurt wel in een doorgeefbeweging: de Geest 
is niet het middelpunt, maar staat in de stroom die 
hemel en aarde verbindt; Hij verbindt de leerlingen 
met Jezus en met de hemelse Vader. Ook leerlingen 
van Jezus zijn zodoende nooit het middelpunt – ook 
zij staan in de stroom, de beweging. Ze worden 
niet gestijfd in hun eigen gelijk, maar gericht 
op een gelijk dat buiten henzelf ligt: het gelijk 
van de zachte krachten die in Christus hebben 
gewonnen. Je adem is niet je bezit, je kunt je adem 
niet vasthouden – ademen is deelnemen aan Gods 
bewarende wereldbeweging. Zie, toch weer, Psalm 
104!

liturgie & leven

Hoogfeest van Pinksteren

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de 
apostelen 2, 1-11
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen 
bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de 
hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, 
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er 
vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, 
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen 
neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige 
Geest, en zij begonnen te spreken in vreemde 
talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu 
woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die 
afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 
Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop, en 
tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in 
zijn taal. Zij waren buiten zichzelf, en zeiden vol 
verwondering: ‘Maar zijn al die daar spreken dan 
geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van 
ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? 
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van 
Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van 
Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte 

en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen 
die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, 
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze 
eigen taal spreken van Gods grote daden.’

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige 
apostel Paulus aan de Galaten 5, 16-25
Broeders en zusters, leeft naar de Geest, dan 
zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. 
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en 
omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in 
botsing met het egoïsme. Die twee liggen met 
elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge 
zoudt willen doen. Maar als ge u door de Geest laat 
leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van 
zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht, onreinheid 
en losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, 
tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, 
partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, 
uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u zoals 
ik u al eerder gewaarschuwd hebt: zie zich zo 
misdragen zullen het koninkrijk van God nooit 
erven. De vrucht van de Geest daarentegen is 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtheid, en ingetogenheid. Met 
zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij 
die bij Jezus Christus horen, hebben hun zelfzucht 
gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. 
Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven 
volgens de Geest.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 15, 26-27; 16, 12-15
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wanneer 
de Helper komt die Ik u van de Vader zal zenden, 
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, 
zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij 
moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij 
Mij. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het 
nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de 
Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid 
brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar 
spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen 
aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij 
aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen 
heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij 
van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader 
heeft het mijne is.’

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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dimensie van een christen. Het is op dit niveau 
van je ziel dat de Geest van God je direct raakt, 
‘geneest’, omvormt. Daar borrelt het ‘geestelijk 
bodemwater’ van de genade. Daar is het kind 
ongeremd, ongehinderd, onbevooroordeeld en - 
vaak onbewust – medium van Gods aanwezigheid 
in het gezin en onder de mensen. God telt de jaren 
anders: voor hem heb je de leeftijd van je hart. We 
vergissen ons als we denken dat God alleen maar 
begint te werken in iemand die fysiek voldoende 
gegroeid is, psychisch rijp, volwassen, evenwichtig. 
God wacht niet op die tijden van het volwassen 
menselijk bestaan waarin de seizoenen in hun volle 
pracht staan. Zijn liefde is een geen tijd gebonden.

Gebed
Alwetende God, in mijn leven de juiste keuzes 
maken is niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Kies 
ik voor mezelf of voor een ander, voor eenheid of 
voor strijd? Ik bid U dat uw Woord mij leid om de 
juiste afweging te maken, zoals uw Zoon mij heeft 
voorgedaan, Jezus Christus, mijn Redder en Heer in 
tijd en eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
1 Sam 3,10: Spreek, Heer, uw dienaar luistert.

Overweging: Ja zeggen
Je kunt zien of iemand echt een leerling is van 
Jezus: als hij ja kan zeggen zoals Maria. Er zijn 
mensen die antwoorden als hun iets gevraagd 
wordt: ‘Ja, maar heb je gedacht aan...’ De Geest 
van Jezus is ‘ja Heer’. De ‘maar’ is voor anderen. 
Mijn bijbel bestaat uit twee delen: een beetje 
tekst en veel voetnoten. Achttien jaar lang had 
ik als opdracht voetnoten op te stellen. Ze zijn 
heel kostbaar, ik zou niet willen dat de kerk de 
theologen verwees naar het stempellokaal. We 
hebben hen nodig! Maar een mens leeft niet van 
voetnoten alleen... Als we te veel ‘maar’ zeggen, 
zal God ons later misschien antwoorden: ‘Kom 
binnen, mijn kind, want de hemel is ruim. Maar een 
grote heilige ben je niet, want heiligen zeggen nooit 
‘maar’. Dus laten we bidden: ‘Heer, maak van mij 
een heilige, want de ‘maar’ die ik in me draag, is er 
al sinds mijn geboorte; alleen jij kunt er iets aan 
doen.’ En hij zal het doen. Zeg altijd ja. Je hoeft de 
voetnoten niet weg te laten, maar maak er niet je 
levensprogramma van. Deze gehoorzaamheid aan 
God maakt een mens helemaal vrij, want ze wordt 
beleefd vanuit de liefde.

Gebed
Eeuwige en enige God, steeds hebt U zich 
verbonden met mensen, het meest in Jezus 
Christus, uw geliefde Zoon. Neem van mij weg alles 
wat mij afhoudt van U en leer mij deze wereld en 
elkaar te zien met nieuwe ogen. Dat vraag ik U 
door diezelfde Jezus Christus die in verbondenheid 
met U en de heilige Geest leeft van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen.

geteld.

Overweging: Kiezen voor de vreugde
Door vreugde wordt het leven de moeite waard, 
maar veel mensen kunnen die vreugde nauwelijks 
vinden. Ze klagen over zorgen en neerslachtigheid 
in hun leven. Hoe kom je aan die zo begeerde 
vreugde? Hebben sommige mensen gewoon geluk, 
terwijl anderen het geluk mislopen? Het klinkt 
misschien gek, maar je kunt kiezen voor vreugde. 
Mensen kunnen hetzelfde doormaken, en er op 
uiteenlopende manieren mee omgaan. De een kiest 
voor het vertrouwen dat er uit de gebeurtenis, 
hoeveel die ook deed, iets goeds zal voortkomen. 
De ander kiest voor wanhoop, en zal eraan 
kapotgaan. Het is precies deze vrijheid van keuze 
die ons mens maakt.

Gebed
God, steeds houdt uw Zoon Jezus ons voor dat 
niemand is uitgesloten van uw gemeenschap. 
Ook ik ben geroepen om over grenzen heen te 
bouwen aan uw rijk van vrede en gerechtigheid. 
Ik bid U: geef mij de moed om deze boodschap 
onvoorwaardelijk tot te laten en, erdoor 
begeesterd, U en elkaar te dienen. Dat vraag ik U 
omwille van Jezus Christus, vandaag en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Mt 6, 32: Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat 
allemaal nodig hebt.

Overweging: Leven in het heden
Geduld is iets waaraan je moet werken. Geduld is 
iets anders dan wachten tot er iets gebeurt waar 
je zelf geen invloed op hebt: wachten tot de bus 
komt, tot het ophoudt met regenen, tot iemand 
terugkomt, of tot een conflict beëindigd is. Geduld 
is niet hetzelfde als passief wachten tot iemand 
anders iets onderneemt. Voor geduld moet je leren 
leven in het ogenblik zelf, helemaal aanwezig zijn 
in het hier en nu, zijn waar je bent en dat moment 
volledig ervaren. Als je ongeduldig bent, wil je weg 
uit het huidige ogenblik. Je doet alsof ‘het’ ergens 
anders zal gebeuren, of moren, of later. Oefen 
geduld, vertrouw dat de schat waarnaar je op zoek 
bent verborgen ligt in de grond waarop je staat. 

Gebed
God van mensen, te midden van allerlei mensen 
met eigen gewoonten en gebruiken roept U mij 
om te leven in uw Geest. Ik bid U: houd mij bij uw 
Woord en wijs mij de weg die Jezus is gegaan, die 
zichzelf gegeven heeft in liefde omwillen van uw 
Naam. Dat vraag ik U voor vandaag en heel mijn 
leven, ten einde toe. Amen.

Dagtekst
Rom 8, 39: En niets zal ons kunnen scheiden van de 
liefde van God.

Overweging: God telt de jaren anders
Toen de mensen voor het eerst met eigen ogen 
God mochten aanschouwen, zagen ze een kind in 
de kribbe. Dat is belangrijk. Niet alleen omdat alle 
menswording nu eenmaal zo begint, maar omdat 
God zichzelf blijft openbaren als kind: hij blijft 
komen als kind. Als Jezus later een kind in het 
midden van zijn leerlingen plaatst, heeft dat ook 
een bijzondere betekenis. Er is een diep niveau 
waarop een kind het haalt van volwassenen. 
Paulus noemt dit de ‘spirituele’, de geestelijke 

Dagtekst
1 Joh 5,7-8: Er zijn drie getuigen, de geest, het 
water en het bloed.

Overweging: Het water van de Dienstknecht
Onze voeten in de waskom van Jezus leggen, 
betekent de vuilste delen van ons leven in zijn 
handen leggen. In het oude Oosten zaten de 
voeten van de mensen onder de modder en het 
vuil. De dienstknecht bij de maaltijd zag erop 
toe dat voeten schoon werden gemaakt. Jezus 
neemt de taak van dienstknecht op zich. Hij wil 
het smerigste deel van je leven schoonwassen. 
Als je dat toelaat. Het water van de Dienstknecht 
komt alleen als we belijden dat we vies zijn. Alleen 
als we belijden dat we onder het vuil zitten, dat 
we verboden paden hebben bewandeld en het 
verkeerde spoor gevolgd zijn. We zullen nooit 
gereinigd worden totdat we bekennen dat we vies 
zijn. We zullen nooit zuiver zijn totdat we toegeven 
dat we vuil zijn. En we zullen nooit in staat zijn de 
voeten te wassen van diegenen die ons pijn hebben 
gedaan totdat we Jezus, degene die wij pijn hebben 
gedaan, toestaan die van ons te wassen.

Gebed
God van hemel en aarde, heel de geschiedenis 
door hebben mensen op u gehoopt. Ook ik wil 
mijn vertrouwen stellen in U. Ik vraag U: kom mij 
tegemoet en open mijn hart voor uw Woord, opdat 
het mijn geloof versterkt. Laat mij delen in uw 
koninkrijk, dat onder ons mensen gekomen is in en 
door Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Joh 1,41: De eerste die hij ging opzoeken was zijn 
broer Simon. `We hebben de Messias gevonden!' zei 
hij. 

Overweging: Getrouw aanwezig
Onze God is de God die volgt. Heb je al ontdekt 
dat Hij je volgt? Hij is degene die kwam om de 
verlorenen te zoeken en te redden. Heb je al 
ontdekt dat Hij je zoekt? Heb je zijn aanwezigheid 
gevoeld door de vriendelijkheid van een vreemde? 
Door de majesteit van een zonsondergang of het 
mysterie van romantiek? Door de vraag van een 
kind of de toewijding van een echtgenoot? Door 
een goedgekozen woord of een aanraking op het 
juiste moment? Heb je Hem ontdekt? God geeft 
zichzelf aan ons. Zelfs als we ons krot boven zijn 
huis verkiezen en onze vuilnis boven zijn genade 
volgt Hij. Hij dwingt ons nooit. Hij laat ons nooit 
achter. Geduldig volhardend. Getrouw aanwezig. 
Hij gebruikt al zijn macht om ons ervan te 
overtuigen dat Hij is wie Hij is en dat het aan Hem 
kan worden toevertrouwd om ons naar huis te 
brengen.

Gebed
Barmhartige Heer, genadige God, in Jezus, uw 
Zoon, mag ik ervaren hoe buigzaam U zich 
jegens ons, zwakke mensen, opstelt. Kom mij 
tegemoet in uw Zoon en in zijn woorden van 
vergeving en hernieuw in mij het vertrouwen 
in uw barmhartigheid. Maak ook mij tot 
vergevingsgezinde mensen, door diezelfde Jezus 
Christus, mijn Heer in tijd en eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Mt 10, 30: Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd 

gebeden voor iedere dag
Maandag 21 mei

Dinsdag 22 mei

Donderdag 24 mei

Woensdag 23 mei

Vrijdag 25 mei

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  

Zaterdag 26 mei
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FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

Gewijzigde openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
12.00-20.00u.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
De catechese over het sacrament van het doopsel 
gaat vandaag over het heilige waterbad en  het 
daarbij aanroepen van de heilige Drie-eenheid. 
Dit is de centrale ritus die daadwerkelijk ‘doopt’, 
onderdompelt dus, in het paasmysterie van 
Christus.

De apostel Paulus legde het nut van de doop uit aan 
de christenen van Rome. Hij vroeg hen: Gij weet 
toch dat de doop, die ons één heeft gemaakt met 
Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood?  
En vervolgens antwoordde hij: Door de doop in zijn 
dood zijn wij met Hem begraven. Hierdoor zullen 
wij -zoals Christus door de macht van zijn Vader 
uit de doden is opgewekt- ook een nieuw leven  
leiden (Rom. 6,3-4). Het doopsel opent voor ons de 
deur naar een leven van verrijzenis -een leven met 
Jezus- en  niet naar een werelds leven.

De oude mens sterft
Het doopvont is de plek waar je Pasen viert met 
Christus! De oude mens met zijn bedrieglijke 
begeerten wordt begraven, zodat een nieuw 
wezen geboren kan worden. De oude dingen zijn 
daadwerkelijk voorbij en er zijn nieuwe dingen 
ontstaan (vlg. 2Kor. 5,17).
Wat gebeurt er met je in het doopwater?  De 
uitleg volgens de catecheses van St.-Cirillus van 
Jeruzalem aan de pas gedoopten is prachtig: “Op 
hetzelfde moment zijn jullie gestorven en geboren, 
en dezelfde golf die je begroet wordt voor jullie 
zowel het graf als de moeder.”  De wedergeboorte 
van de nieuwe mens vereist dat de oude, zondige 
mens sterft.

Verwekt door Gods adem
Het doopvont wordt vergeleken met het graf en de 
moederschoot. De vergelijkingen drukken uit wat 
voor krachtige gebeurtenis er plaatsvindt door 
middel van deze eenvoudige handelingen van het 
doopsel.
Ik citeer graag de volgende uitspraak  die 
toegeschreven is aan paus Sixtus III: “De 
Moederkerk geeft door het water maagdelijk 
het leven aan de kinderen die ze verwekt door 
Gods adem. Wanneer jullie door dit doopsel 
wedergeboren zijn, mogen jullie hopen op het rijk 
der hemelen.” Dat is prachtig: de Kerk die geboren 

doet worden. De Kerk is de moederschoot, is onze 
moeder door middel van het doopsel.

Gods geliefde kinderen
Onze ouders hebben ons verwekt voor het aardse 
leven; de Kerk heeft ons in het doopsel vernieuwt 
voor het eeuwige leven. Wij zijn kinderen 
geworden in zijn Zoon Jezus. Over ieder van ons 
die wedergeboren is door het water en de Heilige 
Geest, laat de hemelse Vader zijn oneindige liefde 
weerklinken. Hij zegt: “Jij bent mijn geliefde kind” 
(vlg. Mt. 3,17).
Deze vaderlijke stem, die goed te horen is met het 
hart van wie gelooft, begeleidt ons heel ons leven 
zonder ons ooit te verlaten. De Vader blijft zeggen: 
“Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde 
dochter.”  God houdt heel veel van ons, als een 
Vader, en Hij laat ons nooit alleen. Dit geldt vanaf 
het doopsel.

Geestelijk merkteken
Wedergeboren als kinderen van God, zullen we dat 
altijd zijn! Het doopsel kan dan ook niet herhaald 
worden. Het drukt een onuitwisbaar geestelijk 
merkteken op ons. Dit merkteken wordt door 
geen enkele zonde uitgewist. Zelfs als de zonde 
verhindert dat het doopsel  heilzame vruchten 
draagt, raakt het merkteken niet verloren 
(Catechismus, 1272).

Maar wat als een persoon een misdadiger wordt, 
zo’n beruchte, die mensen vermoordt, die onrecht 
doet, verdwijnt het merkteken dan? Nee. Tot zijn 
eigen schande doet die mens, een zoon van God, 
zulke dingen. Maar toch verdwijnt het merkteken 
niet. Hij blijft Gods zoon, die tegen God ingaat ja, 
maar God verstoot zijn kinderen nooit.

Gelijkvormig aan Hem
Door het doopsel ingelijfd bij Christus, worden 
de gedoopten dus gelijkvormig aan Hem, 'de 
eerstgeborene onder vele broeders' (Rom. 8,29). 
Door de werking van de Heilige Geest zuivert, 
heiligt en rechtvaardigt het doopsel ons om -met 
velen in Christus- een enkel lichaam te vormen. 
Dat wordt uitgedrukt door de zalving met olie. De 
olie is het teken van ons koninklijk priesterschap 
en van onze opname in de gemeenschap van Gods 
volk.

geloofsverdieping
God verstoot zijn kinderen nooit!
Tijdens de algemene audiëntie van 9 mei sprak paus Franciscus over het doopsel dat voor ons de deur opent naar een leven van verrijzenis.

MARIANNE FREDRIKSSON
Volgens Maria Magdalena

Fictief verhaal over het leven van 
Maria Magdalena, die volgens 
de bijbelverhalen een zondige 
prostituee was. In deze roman is zij 
echter meer dan dat.
Breda: De Geus, 1999. Srd 5,=

HUUB OOSTERHUIS EN PIET 
HOOGEVEEN
God is ieder ogenblik nieuw

De schrijvers willen met dit boek de 
denkbeelden en visies van Edward 
Schillebeexkx voor een breed 
publiek toegankelijk maken. Het 
geeft de sleutel tot het denken van 
een van de grote geesten van onze 
tijd.
Baarn: Ambo, 1982. Srd 10,= 

Daarom zalft de priester met het heilig chrisma 
het hoofd van iedere gedoopte. Eerst spreekt hij de 
woorden uit : “God zelf zalft je nu met het heilzame 
chrisma, opdat je opgenomen in Christus, altijd 
deel zult zijn van zijn lichaam voor het eeuwige 
leven.”

Deelhebben aan Jezus' priesterschap
De christelijke roeping houdt in: leven in eenheid 
met Christus in de heilige Kerk. We zijn deelgenoot 
van dezelfde gemeenschap en voeren dezelfde 
missie uit  in de wereld. En we zullen altijddurende 
vruchten voortbrengen. Bezield door de Geest 
neemt het gehele volk van God deel aan de taken 
van Jezus Christus. Als Priester, Koning en Profeet 
dragen we de verantwoordelijkheid van missie en 
dienstbaarheid die daaruit voortvloeien (vlg. de 
Catechismus, 783-786).

Wat betekent het deel te hebben aan het 
koninklijke en profetische priesterschap van 
Christus? Het betekent van jezelf een levende 
offergave maken voor God (vlg. Rom. 12,1). Je 
wordt een getuige van Hem door middel van 
een leven van geloof en naastenliefde, naar het 
voorbeeld van de Heer Jezus. Bedankt!

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)



KATERN B – Pagina 4 OMHOOG zondag 20 mei 2018

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

van Zijn Geest. De Heer Jezus had voorzegd dat 
Hij de Geest die van God uitgaat zou zenden. Die 
belofte werd vervuld, omringd door tekenen: 
een geweldige stormwind en vurige vlammen. 
Die vlammen verdeelden zich als vuurtongen en 
daalden neer op alle aanwezigen. Zo werden zij 
allen vervuld met de Heilige Geest. De wind staat 
symbool Gods Geest, het vuur verwijst naar zijn 
reinigende en goddelijke tegenwoordigheid. De 
tongen van vuur zijn van belang bij het bekend 
maken van het Evangelie. Al snel  blijkt dat 
dit grote nieuws als een lopend vuurtje door 
Jeruzalem zal gaan. Daar blijft het niet bij. Gods 
Geest is niet aan één plaats gebonden. Wereldwijd 
zal het evangelie van Jezus Christus door de 
Heilige Geest bevestigd worden.

Uit: Dag in Dag uit 

De vrucht van de 
Geest

De pinkstergeest leidt in de richting van een 
bepaalde manier van leven. Hij geeft die manier 
van leven. Hij doet die in ons groeien als een 
vrucht, die bestaat uit negen deeltjes. Let wel: 
er is sprake van één enkele vrucht van de Geest, 
niet van vruchten in meervoud. Een compleet 
christelijk karakter vertoont alle negen genoemde 
kenmerken, al zal bij de een geduld zich 
makkelijker tonen dan bij de ander. Maar de Geest 
werkt naar een compleet christelijk karakter. Hij 
verlangt van ons dat wij daar zelf ook aan werken. 
De vraag hoort te zijn: wat staat het groeien van 
de vrucht van de Geest in mijn leven in de weg? 
En: welk van de negen deeltjes hoort in mijn leven 
meer tot zijn recht te komen? Hoe kan ik daaraan 
bijdragen? Pinksteren is niet alleen het feest van 
een wereldwijde zending beweging. Pinksteren 
grijpt diep in het persoonlijke leven in.

Uit: Filippus Dagboek

Wegen naar God

Onthoud altijd dat alle wegen naar Mij leiden. 
Sommige zijn misschien bochtiger en kronkeliger 
dan andere. Sommige lijken voor jou misschien 
heel vreemd en onnodig, maar maak je daar geen 
zorgen over. Laat iedereen zijn of haar eigen 
weg vinden en volgen en jij de jouwe. Het doet 
er niet toe hoe verschillend ze lijken. Weet dat 
jullie allemaal uiteindelijk hetzelfde doel zullen 
bereiken: je verwerkelijking van het één-zijn 
met Mij. Er is de rechte, smalle weg die direct 
naar Mij leidt, maar voor veel zielen lijkt die te 
eenvoudig en te direct, te open en ze kunnen 
niet accepteren dat die mogelijk naar Mij kan 
leiden. In plaats daarvan kiezen ze de moeilijkere 
en meer omslachtige wegen, denkend dat door 
zelfopoffering en lijden ze grotere verdiensten 
verwerven onderweg. Al dat zwoegen is werkelijk 
onnodig, maar mensen hebben een vrije wil en 
zijn daarom totaal vrij om te kiezen, welke weg 
ze ook willen gaan. Dus leef en laat leven en wees 
niet kritisch ten opzichte van elkaar.

Uit: Open innerlijke deuren

In vuur en vlam

Op de vijftigste dag na het Pesach (joodse 
paasfeest), waarop Jezus gekruisigd en opstond 
uit de doden, manifesteerde God zich door middel 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Maria Koningin
Het feest van Maria 
Koningin op 22 
augustus werd 
door paus Pius XII 
(1930-1958) op 11 
oktober 1954 bij gelegenheid van het Maria-jaar 
ingevoerd. Het feest sluit nauw aan bij dat van 
Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. Door 
het feest van Maria Koningin erkent de kerk de 
verheerlijking van de moeder van Jezus.

Maria Tenhemelopneming (Latijn: In 
assumptione Beatae Mariae Virginis)
Het feest op 15 augustus, dat zijn wortels in 
het Oosten heeft, werd eind zevende eeuw 
als ‘Dormitio Mariae’ (ontslaping) in Rome 
overgenomen. Onder invloed van apocriefe 
literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf 
de achtste eeuw Tenhemelopneming van Maria 
genoemd.

Martelaar
De persoon die lichamelijke kwellingen verdraagt 
of zijn leven geeft omdat hij niet wil verzaken aan 
zijn geloof. Aanvankelijk worden de apostelen 
martelaren genoemd, vanwege hun getuigen 
van Christus’ verrijzenis. Het felle verzet dat 
dit getuigen van de verrijzenis van Christus 
opriep, heeft geleid tot de betekenis: getuigen 
met lijden en dood. Tijdens de kerkvervolgingen 
in de eerste eeuwen na Christus krijgt het 
woord martelaar zijn definitieve betekenis: 
zijn leven verliezen omwille van Christus. Bij 
talrijke martelaren en martelaressen wordt dit 
in beeldende kunst aangegeven door hen met 
palm of krans van de overwinning af te beelden. 
Vanaf de tweede eeuw werden de verjaardagen 
van hun dood in de kerk als feestdagen gevierd. 
Hun martelingen zijn reeds vroeg opgeschreven 
in de officiële ambtelijke akten of in verhalen van 
ooggetuigen, de meer uitvoerige ‘passiones’. Later 
zijn deze akten en passies samen gevat in het 
martyrologium.

Martyrologium
Het kerkelijk ‘martelaarsboek’, een lijst met 
korte beschrijvingen van alle d.w.z. meer dan 
tienduizend martelaren opgetekend vanaf ca. 100 
n. Chr.

Mater Dolorosa (Latijn 
Bedroefde Moeder)
Afbeelding van Maria 
met het lichaam van haar 
gestorven zoon op haar 
schoot, de Piëta, of met 
haar hart doorboord door 
zeven pijlen, de Zeven 
smarten van Maria.

Matsa (Hebreeuws = ongezuurd brood)
Ongedesemd brood dat de bevrijde joden uit 
Egypte hadden meegenomen. Dit brood, een 
herinnering aan de uittocht uit Egypte, wordt 
op de avond van het joodse paasfeest, Pesach, 
gebruikt.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED

De inspiratie van de dag
ma. - vr. 07.30u
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Theologische commissie over synodaliteit
Paus: ‘Wij mogen de ogen niet 

sluiten voor moderne slavernij’

Pauselijk gebed voor slachtoffers aanslag Java

wereldkerk

Paus Franciscus heeft in een videoboodschap 
aan de deelnemers van een internationale 
gebedsbijeenkomst, waarin de rozenkrans 
centraal stond, heiligheid het elixir van de jeugd 
genoemd. Voor het evenement waren gelovigen 
uit Italië, Panama, Rusland, Ierland en Taiwan 
zaterdagavond via een videoverbinding met 
elkaar verbonden. Het initiatief vond plaats als 
voorbereiding op de bisschoppensynode over 
jongeren, geloof en roeping in oktober 2018.
Door samen te bidden, zo vertelde Franciscus aan 
de jongeren uit Europa en de andere continenten, 
zijn jullie voorlopers van de digitale revolutie. 
Het is mooi dat jonge mensen de rozenkrans 
bidden, omdat het getuigenis van de Heilige Maagd 
actueler is dan ooit. Maria maakt ons duidelijk dat 
heiligheid het elixir is van de jeugd en eeuwig jong 

maakt. Wees daarom niet bang om haar voorbeeld 
te volgen en heilig te zijn. De wereld en de Kerk 
hebben jonge mensen nodig.

Bron: Kerknet.be

Heiligheid is het elixer van de jeugd

Zwaar onder vuur
Volgens de gespecialiseerde blog Il Sismografo 
roept paus Franciscus de Chileense bisschoppen 
tussen 14 en 17 mei naar Rome voor een 
spoedoverleg. Hij roept het episcopaat op het matje 
voor de manier waarop de Chileense Kerk daders 
van seksueel misbruik heeft beschermd. Chili telt 
32 bisschoppen. Daarvan reizen er 31 naar Rome. 
Eén bisschop is te ziek om de reis te ondernemen. 
Vorige maand nog vroeg bisschop Tomislav Koljatic 
Maroevic van Linares aan de paus om een opvolger 
te benoemen. Hij trad terug na de striemende 
kritiek op de manier waarop hij het seksueel 
misbruik in zijn bisdom (niet) had aangepakt. 
Ook bisschop Juan Barros ligt zoals genoegzaam 
bekend zwaar onder vuur voor het toedekken van 
het seksueel misbruik van minderjarigen door de 
priester Fernando Karadima, die verschillende 
minderjarigen heeft misbruikt en in 2011 door het 
Vaticaan naar de lekenstaat werd teruggezet.

Uitzonderlijk
De bijeenkomst vindt wellicht plaats op 15 mei, 
aldus Il Sismografo. De ontmoeting komt kort 
na het gesprek van eind april van de paus met 
drie slachtoffers van Fernando Karadima. Hij 
vroeg hen om vergiffenis en vertelde dat hij 
hun pijn en schaamte deelt. Hij bood ook zijn 
verontschuldigingen aan voor zijn aanvankelijke 
stellingname in de problematiek van het seksuele 
misbruik in de Chileense katholieke Kerk en de 
brede controverse die daarop volgde.
Het gebeurt slechts heel uitzonderlijk dat de 
bisschoppen van een land voor spoedoverleg naar 
Rome worden geroepen. De vorige keer dat dit 
gebeurde, was in 2010, toen de toenmalige paus 
Benedictus XVI de Ierse bisschoppen naar Rome 
riep voor een overleg na het kritische rapport van 
de overheid over aanpak van het misbruik van 
minderjarigen door katholieke geestelijken in 
Ierland.

Bron: Kerknet.be

Paus roept Chileense 
bisschoppen naar Rome

Paus Franciscus heeft in zijn Regina Caeli-
toespraak van zondag vanuit het balkon aan het 
Sint-Pietersplein gebeden voor de slachtoffers 
van de zelfmoordaanslagen op drie kerken in de 
Indonesische stad Surabaya en hun nabestaanden: 
‘Ik ben vooral het mij dierbare volk van Indonesië 
nabij, vooral de christelijke gemeenschappen van 
de stad Surabaya, die hard zijn getroffen door de 
zware aanvallen tegen plaatsen bestemd voor 

de eredienst. Ik draag mijn gebed op aan alle 
slachtoffers en hun dierbaren.’ 
‘Laten wij de God van de vrede aanroepen opdat 
Hij deze gewelddaden een halt toeroept en dat 
er in ieders hart geen ruimte is voor gevoelens 
van haat en geweld, maar van verzoening en 
broederlijkheid. Laten we in stilte bidden.’ Bij de 
aanslag kwamen negen mensen om en raakten 
veertig mensen gewond.
Paus Franciscus had ook aandacht voor de 
Werelddag van de Communicatie, die in vele landen 
dit weekend werd gehouden. In zijn boodschap riep 
paus Franciscus journalisten op om nepnieuws te 
bestrijden en moedigde hij hen aan om correcte en 
betrouwbare informatie na te streven. Zo kunnen 
zij bijdragen tot een rechtvaardige en vreedzame 
samenleving. De paus vroeg naar aanleiding van 
Moederdag ook een applaus voor alle moeders en 
bedankte hen voor hun bescherming van het gezin.

Bron: Kerknet.be

Paus Franciscus roept in een videoboodschap voor 
de deelnemers aan een conferentie in Argentinië 
iedereen op om mensenhandel en moderne vormen 
van slavernij actiever te bestrijden. Slavernij is 
een tragische realiteit, waarvoor wij de ogen niet 
mogen sluiten. 
De paus onderstreept dat slavernij niet iets is uit 
een ver verleden. Volgens recente statistieken zijn 
naar schatting 40 miljoen mensen slachtoffer van 
een of andere vorm van moderne slavernij, zoals 
mensenhandel, uitbuiting of prostitutie. Niemand 
kan zijn handen in onschuld wassen. Iedereen is bij 
dit probleem betrokken, zegt Franciscus.
Voor een efficiënte bestrijding moeten wij ervoor 
zorgen dat misdadigers, zoals al wie betrokken is 
bij de mensenhandel, en corrupte ambtenaren voor 
de rechtbank worden gebracht. Bovendien moeten 
wij sterker streven naar integrale menselijke 
ontwikkeling, omdat de armen het eerste 
slachtoffer zijn van slavernij.

Bron: Kerknet.be

De Internationale Theologische Commissie van 
de Congregatie voor de Geloofsleerheeft een 
document gepubliceerd over het principe van 
de synodaliteit. Aan het document, met als titel: 
Synodaliteit in het leven en de missie van de 
Kerk, is drie jaar van overleg en voorbereiding 
voorafgegaan. De publicatie is belangrijk tegen 
de achtergrond van het actuele debat over de 
verantwoordelijkheid en de autonomie van de 
bisschoppenconferenties.
Naast een grondige analyse van de theologische 
betekenis van synodaliteit, tegen de achtergrond 
van het Tweede Vaticaans Concilie, tracht het 
document ook enkele pastorale oriëntaties aan 
te reiken. Zo wordt het belang van de versterking 
van de synodaliteit benadrukt, om een nieuwe 
missionaire impuls te bevorderen waarbij het hele 

volk van God is betrokken.

Bron: Kerknet.be

GEBED 

Heer,  help mij  om U goed te verstaan. 
Help mij  te horen wat ik moet horen om vandaag bepaalde dingen  in mijn leven te veranderen. 

Vergeef mijn zonden  en reinig mij op dit moment opnieuw.  Dank U, Heer, voor uw onwankelbare liefde. 
Amen.
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Priestertekort in 
Amazone

Bisschop Jose Ionilton Lisboa de Oliveira van het 
Braziliaanse Itacoatiara, betreurt het dramatische 
tekort aan priesters in het Amazonegebied. Volgens 
hem staat de regionale synode over Amazone, 
die op initiatief van paus Franciscus plaatsheeft, 
voor de grote uitdaging om op zoek te gaan naar 
alternatieven. Het probleem van katholieke 
gemeenschappen zonder echte herder, komt niet 
alleen voor in het Amazonegebied. Het gaat ook om 
andere gebieden in Brazilië en de wereld.
Bisschop Lisboa de Oliveira: Wij moeten zoeken 
naar een oplossing die ons in staat stelt om alle 
gemeenschappen op dezelfde manier toegang 
te verlenen tot de eucharistie, zoals zij vandaag 
al allen toegang hebben tot de Woorddienst. De 
bisschop bemerkt terloops nog dat de regionale 
synode ook voor de uitdaging staat om de 
Amazone en zijn oorspronkelijke bewoners tegen 
de plundering van hun bodemrijkdommen en tegen 
landonteigeningen te beschermen.

Bron: Kerknet.be

wereldkerk

Komst jonge zusters
Het benedictinessenklooster in de Zuid-Italiaanse 
stad Barletta stond op het punt gesloten te worden. 
Al sinds de jaren veertig had er geen plechtige 
inkleding van een zuster meer plaatsgevonden. 
Tot vorige maand. Toen ontving de 27-jarige zuster 
Maria Vittoria della Croce, geboren als Carmen 
D'Agostino, haar habijt.
“In het klooster van San Ruggero woonden 
nog maar een paar oude zusters”, zo vertelt 
Riccardo Losappio, hoofd communicatie van het 
aartsbisdom Trani-Barletta-Bisceglie in gesprek 
met ACI Prensa. “Maar drie jaar geleden werd 
het nieuw leven ingeblazen dankzij de komst van 
verschillende jonge zusters.”
De jongere zusters, inclusief de huidige 
moeder-overste, kwamen over vanuit het 
benedictinessenklooster in Sant’Angelo in Pontano, 
een stadje in de Italiaanse regio de Marken. De 
komst van de jongere garde had nieuwe roepingen 
tot gevolg.

Veel ‘likes’ op Facebook
Met de plechtige inkleding van zuster 
Maria Vittoria della Croce bestaat de 
kloostergemeenschap van San Ruggero nu uit zes 
zusters die hun plechtige geloften hebben afgelegd, 
vier die hun tijdelijke geloften hebben afgelegd, 

twee novicen en een postulante.
De foto’s van de plechtige inkleding van de zuster 
op 27 april werden op de facebookpagina van het 
aartsbisdom gedeeld en bereikten tot nu toe meer 
dan twee miljoen mensen, werden ruim 12.000 
keer gedeeld en kregen bijna 4000 likes.
Tijdens de plechtigheid wenste aartsbisschop 
D’Ascenzo de nieuwe zuster toe dat “de grote 
schoonheid van de aanwezigheid van Jezus steeds 
meer in jou tot bloei mag komen en dat je die als 
getuige aan de buitenwereld mag verkondigen door 
de relatie met de Kerk en met je gemeenschap. Ik 
hoop dat jouw weg naar heiligheid gezegend mag 
zijn en dat je als getuige van de Kerk en met je 
zusters steeds mooier mag worden.”

‘De Heer heeft altijd voorzien’
In het blad van het aartsbisdom vertelde zuster 
Maria Vittoria della Croce over haar geloofsweg. 
In 1991 geboren in de Zuid-Italiaanse stad Melfi, 
groeide ze op in een gelovig katholiek gezin en 
maakte ze deel uit van de Neocatechumenale Weg. 
“Toen ik 15 was, ging mijn moeder naar de hemel, 
na een lang ziekbed dat ze doorstond dankzij haar 
geloof. Dat was niet gemakkelijk voor me, maar ik 
kan getuigen dat de Heer altijd voorzien heeft voor 
mij en mijn familie”, zo vertelt de jonge zuster.
“Als ik aan mijn moeder dacht, keek ik naar de 
hemel, naar het paradijs. Meer dan dat ik een keuze 
heb gemaakt, heeft Hij mij uitgekozen: tijdens een 
jongerenbijeenkomst, en daarna ook door anderen, 
heb ik de liefde van Christus aan het kruis mogen 
ervaren.”
“Ik heb die liefde, deze oproep om te vechten 
voor het koninkrijk der hemelen simpelweg 
geaccepteerd”, vertelt ze verder. “En met behulp 
van de Kerk heb ik deze roeping onderscheiden en 
ben ik het klooster ingegaan.” Voor zuster Maria 
Vittoria della Croce heeft haar roeping “de hemel 
voor me geopend”. Ze weet zeker dat “God van 
me houdt zoals ik ben, en dat ik voor Hem een 
kostbare parel ben”.

Bron: KN

Italiaans klooster herleeft dankzij nieuwe roepingen

Het kerknieuws, 
elke dag om 10.00u 

en de herhaling om 16.00u

DOORDENKERTJE

”Iedereen is anders… en dat is juist zo fijn!”

19 doden, 120 gewonden bij aanval tijdens mis
Meer dan 2000 aanwezigen
Bij een aanval in de Centraal Afrikaanse Republiek 
(CAR) tijdens een heilige Mis zijn maandag 
minstens negentien doden en 120 gewonden 
gevallen. De katholieke hulporganisatie Kerk in 
Nood publiceerde vorige week details over de 
aanslag in de hoofdstad Bangui. Parochiepriester 
Moses Otii was aanwezig bij de aanval met 
handgranaten en vuurwapens. De aanwezige 
politiemensen trokken zich vanwege de enorme 
overmacht van de aanvallers terug waarna 
dezen de kerk met handgranaten en vuurwapens 
bestookten. “Ik zag met eigen ogen drie 
handgranaten voor de kerk terechtkomen, maar 
Goddank daar waar geen mensen waren en een 
granaat waar wel veel mensen stonden op het 
kerkplein. De granaat werd over de muur gegooid 
tussen de kerkgangers en explodeerde.” De Mis 
wordt gewoonlijk altijd op het kerkplein gevierd 
omdat de kerk aan maximaal 2.000 mensen 
plaats biedt. Dat waren er nu meer. “Er vielen 
veel gewonden. Ze renden alle kanten op. Overal 
waren mensen, in onze kamers, de eetzaal, de 
gangen, de keuken en zelfs in de toiletten. Anderen 
konden niet meer lopen. Er was een vrouw wier 
benen door de ontploffing waren afgerukt. Zij kon 
niet. Het was een chaos met rennende en gillende 
mensen.”

Verantwoordelijkheid
Otii stond met vijftien andere priesters aan het 
altaar toen hij de aanvallers aan zag komen. “Vlak 
voor de offerande hoorde ik schoten.” Onmiddellijk 
nadat de aanvallers aftrokken “haalden we jonge 
mensen uit de parochie bij elkaar om de gewonden 
naar het ziekenhuis te helpen brengen.” Kogelgaten 
in de muren herinneren aan de aanval. Tot nu toe 
heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. 
Mensen zagen de aanvallers uit de richting van 
de naastgelegen en overwegend islamitische wijk 
komen. Het zou een bolwerk zijn van vroegere 
Sélékarebellen zijn die tijdens de politieke 

troebelen berucht werden door hun nietsontziende 
slachtpartijen. Direct na de aanval op de kerk 
moest ook een moskee het ontgelden. Bij het in 
brand steken daarvan vielen twee doden.

Gebed om vrede
Bij de aanval op de Onze Lieve Vrouw van 
Fatimaparochie kwam ook een priester van 
een naburige parochie om het leven. “Ik kende 
Albert Baba goed. Hij sprak heel rust en was in de 
zeventig. Hij was altijd opgewekt en kwiek voor 
zijn leeftijd. Tijdens de Eucharistieviering hield 
hij van dansen. Hij had zijn eigen stijl om de juiste 
sfeer op te wekken voor de Mis.” ‘Pastor Albert 
werkte voor Justitia et Pax van het bisdom Bangui. 
Als er ergens onrecht was dan ging hij erheen en 
sprak met iedereen om ze te helpen. Hij zou zeker 
gewild hebben dat er na deze aanval een gebed 
om vrede zou weerklinken.” Volgens sommige 
berichten werd zijn lichaam in protest door de 
straten van Bangui naar het presidentieel paleis 
gebracht. President Archange Touadera heeft drie 
dagen van nationale rouw afgekondigd.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Pastoor Moses Otii
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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
do	31	 19.00u:	Petrus	Donderslof
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.
•	Plechtige	Eucharistieviering	bij	de	herdenking	van	de	
36ste	jaardag	zaligverklaring	van	Petrus
•	Donders	op	woensdag	23	mei	aanvang	19.00u.	Komt	
allen	om	de	devotie	tot	Petrus	Donders
te	versterken!	
•	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

za	19	 17.30u:	H.	Mis
wo	23	 17.30u:	Marialof	
za	26	 17.30u:	H.	Mis

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
ma	21	 18.00u:	H.	Mis	pinkstermaandag
wo	23	 18.00u:	H.	Mis
vr	25	 18.00u:	H.	Mis
za	26	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	Hoogfeest	Heilige	
Drievuldigheid
zo	27	 08.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	Heilige	Drievuldigheid
Mededelingen	op	Noord
•	In	de	meimaand	vóór	elke	dienst	rozenkransgebed	-	
aanvang	een	half	uur	tevoren!
•	Zaterdag	19	mei	na	de	dienst	verkoop	van	planten	en	
snacks.	Vriendelijk	verzoek	om	de	deelnemers	aan	de	
Wereldjongerendagen	van	januari	2019	te	ondersteunen.	
Aanmelding	tot	deelname	blijft	mogelijk.	
•	Woensdag	23	mei:	19.00	uur	instructie	cantors	in	lokaal	5
•	Wij	zoeken	nog	steeds	gezinnen	voor	het	gebed	bij	
de	Christusicoon.	Men	kan	zijn	naam	op	de	lijst	bij	het	
prikbord	invullen.
•	Op	26	en	27	mei	zijn	er	weer	kindernevendiensten.	Op	27	
mei	echter	geen	kindernevendienst	in	Sint-Jozef	vanwege	
de	eerste	communie.	
•	Woensdag	30	mei:	maandelijkse	rouwdienst	om	18.00u
•	Donderdag	31	mei:	‘Kwartiertje	voor	God’	van	vier	tot	zes	
‘s	namiddags
•	Vooraankondiging:	zaterdag	9	juni	Vierde	‘Catholic	Men’s	
Conference’	bij	de	Driekoningenkerk	-	organisatie	‘Catholic	
Men’s	Ministry	Suriname’	-	Aanmeldingsformulieren	
worden	verdeeld.

zo	20	 08.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	van	Pinksteren
zo	27	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	Heilige	
Drievuldigheid

zo	20	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	Hoogfeest	van	
Pinkseren
zo	27	 09.00u:	H.	Mis	Eerste	communie	van	de	kinderen

zo	20	 10.00u:	H.	Mis
	 11.45u:	Engelse	mis
vr	25	 18.00u:	Dienst	van	bevrijding	en	genezing
zo	27	 10.00u:	H.	Mis
	 11.45u:	Engelse	Woco
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	19	 19.00u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Pinksteren
zo 20 08.00u: Woco
za	26	 19.00u:	H.	Mis.	Heilige	Drievuldigheid
zo	27	 08.00u:	H.	Mis
Padvinders:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	Clubactiviteiten.	
Muzieklessen	elke	zondag,	dinsdag	en	woensdag:	
17.30u-20.00u.	Gidsen:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	
Clubactiviteiten.	Misdienaars:	elke	zondag:	van	10.00	
-		12.00u:	Blokfluit	Combo	oefening.	Maria	Legioen:	elke	
maandag:	17.00u.	Charismatische	gebedsbijeenkomst:	elke	
donderdag: 18.00u.

zo	20	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	21	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di	22	 18.00u:	Biddende	moeders
18.30u:	Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo	23	 18.30u:	Begi	Kerki

za	19	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Ashiana
zo	20	 08.00u:	Eucharistieviering
18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Eucharistieviering
wo	23	 Geen	dienst	
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	
+5978815888.
-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 20 08.00u: Woco
ma	21	 17.00u:	Spreekuur
	 17.00u:	PK	EHC
	 18.00u:	PK	Volwassenencatechese	
	 18.00u:	Bidgroep	van	de	Charismatische	
Vernieuwing
wo	23	 17.00u:	PK	Vormsel
do	24	 17.00u:	Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
	 18.30u:	H.	Mis

vr	25	 18.00u:	Bevrijdings-	en	genezingsdienst

zo 20 07.30u: Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo	23	 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	van	OLV	van	Altijddurende	Bijstand:	
18:30u.
Elke	woensdag:	Bijbelstudie:	19.00u.

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

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

wordt vervolgd op Pagina C4

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. 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

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

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
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zo	20	 09.30u:	Rozenkransgebed	volgens	Jubilate	blz.	400
	 10.00u:	H.	Mis	van	Pinksteren

zo	20	 08.00u:	Rozenkransgebed	volgens	Jubilate	blz.	400
08.30u:	Woco	Pinksterfeest
di	22	 16.00u:	Verzoeningsdienst	voor	vormelingen/
vormpeten
wo	23	 16.30u:	Oefening	H.	Vormsel	met	vormelingen	en	
vormpeten
do	24	 17.00u:	Biechtviering	Vormelingen
zo	27	 09.00u:	H.	Vormsel	door	mgr	Karel	Choennie

zo	20	 09.00u:	Eucharistieviering	met	pater	Toon

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

vr	25	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
17.30u:	Volwassenencatechese
za	26	 19.00u:	Eucharistieviering

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

za	19	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	biecht.
zo	20	 08.00u:	Hoogfeest	van	Pinksteren.	H.	Mis.	(Mgr.	
W.	de	Bekker).
za	26	 10.00u:	Fundraising.	i.v.m	de	bouw	van	een	
nieuwe kerk.
	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	biecht.
zo	27	 08.00u:	Heilige	Drie-eenheid.	H.	Mis.

zo 20 09.00u: Woco
di 22 19.00u: Rozenkransgebed
wo	23	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	19	 17.00u:	Verzoeningsdienst	voor	alle	vormelingen
18.30u:	Rozenkransgebed	volgens	Jubilate	blz.	400
	 19.00u:	H.	Mis	van	Pinksteren
zo	20	 08.00u:	Rozenkransgebed	volgens	Jubilate	blz.	400	
|	08.30u:	H.	Mis	van	Pinksteren
ma	21	 Geen	avondmis
	 17.00u:	H.	Mis	op	Groot	Henar
di	22	 16.00u:	Seniorensoos
wo	23	 16.30u:	Oefening	H.	Vormsel	met	vormelingen	en	
vormpeten
	 19.00u:	H.	Mis
do	24	 16.30u:	Oefening	H.	Vormsel	|	18.30u:	
Gebedsgroep
vr	25	 07.00u:	H.	Mis
16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
za	26	 18.00u:	H.	Vormsel	door	mgr	Karel	Choennie.	
Processie	vanuit	de	parochiezaal

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	4e	zaterdag	v/d	maand:	Eucharistieviering	om	18.00u.

za	19	 19.00u:	Eucharistieviering	(ptr	Fransiskus)

za	19	 18.30u:	Eucharistieviering
zo 27 09.00u: Woco
Mededeling:
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

zo	20	 08.00u:	Eucharistieviering	(na	de	dienst	
fundraising)
di	22	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	23	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	24	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(pater)
	 17.30u:	Spreekuur	pater	|	18.30u:	
Eucharistieviering
	 19.15u:	Volwassenencatechese	(pater)

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.

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

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

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

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

Talentenavond St Clemens: Ik kies voor de Heer
Door Urly Misiedjan

Jongeren van de St.-Clemensparochie hebben een 
talentenavond georganiseerd in de Schakel op 
vrijdag 4 mei jl. om ook een bijdrage te leveren aan 
de feestelijke activiteiten van 50 jaar St.-Clemens 
en om God te danken voor de afgelopen 50 jaren.
Talenten werden getoond in de vorm van onder 
andere zang, dans en toneel. De avond begon met 
een band die overigens de gehele avond het geheel 
muzikaal aan elkaar verbond. De hele kleintjes 
zongen uit volle borst het volkslied waarna de 
missie van de kerk  werd gepresenteerd: De St.- 
Clemenskerk is een hechte geloofsgemeenschap 
waar alle parochianen participeren aan de opbouw 
van Gods koninkrijk.

Afwisselend kon het publiek genieten van diverse 
groepen zoals de 4 J’s en de dansbediening Glory 

to God. Ook Emanuel Sanvisie leverde een bijdrage 
aan de mooie avond. Behalve talent van St.-
Clemens hebben andere parochies en vrienden ook 
een bijdrage geleverd aan het welslagen van deze 
talentenavond.

Het publiek heeft zich geamuseerd en ziet graag 
meer van dergelijke activiteiten. De jongeren van 
de St.- Clemensparochie blikken terug op een 
gezegende avond waarin vooral jongeren de Heer 
groot hebben gemaakt met hun talent.
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