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Conferentie Kerk & Communicatie
Door Melvin Mackintosh
Conferentie/workshops
Op zaterdag 2 juni aanstaande wordt in het
bisschopshuis de conferentie Kerk & Communicatie
gehouden voor communicators van het bisdom. Dat
zijn personen die zich met media en communicatie
bezighouden in hun parochie of kerkelijke instelling
en/of interesse hebben hiervoor.
De conferentie omvat workshops met onderwerpen
als communiceren vanuit het Woord van God, het
schrijven van artikelen en verslagen, praktische
tips voor het gebruik van sociale media voor
evangelisatie en tips voor effectievere samenwerking
(binnen de parochie of kerkelijke instelling).
Daarnaast zal de pastorale brief van de Antilliaanse
Bisschoppenconferentie (AEC) ‘Nieuwe wegen van
kerk-zijn in een digitaal milieu’ breder worden
geïntroduceerd, omdat dit document de basis
vormt voor de nieuwe aanpak van communicatie
in elk bisdom in het Caribisch Gebied. Mgr. Karel
Choennie zal het geheel afsluiten met zijn visie
en toelichting op communicatie in het bisdom
en de prioriteit voor het formuleren van een
integraal pastoraal communicatieplan (IPCP)
voor een snelle en efficiënte communicatie in onze
geloofsgemeenschap.

‘Nieuwe wegen van kerk-zijn’
De pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in
een digitaal milieu’ werd uitgegeven in augustus
2017. De bisschoppen van het Caribisch Gebied
erkennen dat ‘wij moeten werken aan een nieuwe
missionaire geest, gebaseerd op participatie, dialoog
en samenwerking, willen wij tot het hart en de ziel
van onze Caribische gemeenschap geraken’.
In 2017 was het ook 25 jaren sinds de publicatie
van Aetatis Novae, uitgegeven door de Pauselijke
Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
van het Vaticaan. Aetatis Novae is een pastorale
instructie waarin de Kerk wordt opgeroepen
aandacht te schenken aan moderne communicatie, de
uitdagingen van communicatiemiddelen en waarin
een aanzet wordt gegeven voor een pastoraal plan
voor communicatie. De pastorale brief van het AEC
biedt voorts handvatten voor het implementeren van
een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP) in
elk bisdom, waarbij rekening wordt gehouden met
de specifieke karakteristieken van de (Caribische)
geloofsgemeenschap en het bisdom.
Aandachtig luisteren en van harte respons geven
Mgr. Karel Choennie heeft in twee opeenvolgende
nieuwjaarstoespraken aandacht geschonken aan de
noodzaak voor verbetering van de communicatie van
en binnen het bisdom en efficiënter gebruik van de
communicatiemiddelen. Zijn nieuwjaarstoespraak
van 2018 met als titel ‘Groeien door aandachtig
luisteren en van harte respons geven’ gaat zelfs
dieper in op communicatie zonder dit woord ook
maar één keer te noemen. De bisschop stelt dat ‘wij
dienen te luisteren zoals Moeder Maria luisterde
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Gezondheid bisschop
Afgelopen maandag, 21 mei, werd de bisschop in
het Sint Vincentius Ziekenhuis opgenomen voor
een chirurgische ingreep, die de volgende dag
plaats vond. Deze operatie is goed verlopen en de
bisschop mocht de volgende dag weer naar huis.
Hij dankt eenieder voor de getoonde attentie.

Geslaagd
Onze medewerker van het Bisdomarchief,
Chequita Goedschalk, mocht op donderdag 17
mei haar diploma in ontvangst nemen voor de
training Documentaire Informatievoorziening,
die zij met succes heeft afgerond. Deze training
wordt aangeboden door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en is vooral bestemd voor
archiefmedewerkers. Behalve de medewerkers
van het Nationaal Archief Suriname, worden ook
de archiefmedewerkers van ons Bisdom en van
de EBGS uitgenodigd voor deelname. Proficiat aan
Chequita!

en van harte antwoordde waardoor Gods Woord
werkelijkheid kon worden in haar schoot. Door haar
ja-woord kon Gods Woord handen en voeten krijgen
op deze aarde en onze werkelijkheid verlossen.’
De bisschop heeft eind 2017 een werkgroep media
en communicatie ingesteld bestaande uit Faroz
Abdoelrazak, mediacoördinator en manager
Radio Immanuel, pater Kumar Irudayasamy
SDS, Driekoningenkerk en Melvin Mackintosh,
hoofdredacteur OMHOOG. Deze diocesane
werkgroep moet het proces voor verbetering van de
communicatie in en voor het bisdom gaan trekken en
sturen op basis van het beleid van de bisschop.

Bisdom Paramaribo
Met bezoeken aan de parochies en contact met
kerkelijke instellingen zorgt de werkgroep
ervoor dat er bewustwording en discussie komen
over communicatie, het gebruik van bestaande
mediamiddelen van het bisdom en aandacht voor de
menselijke factor die het nieuws vanuit de parochies
of kerkelijke instellingen moet communiceren.
Het bisdom heeft zijn eigen weekblad OMHOOG,
Radio Immanuel 95.9 FM, de websites
bisdomparamaribo.org en omhoog.org en de
Facebookpagina die allemaal ter beschikking
zijn van nieuws uit de parochies en de kerkelijke
instellingen. Daarnaast zijn er parochies en
kerkelijke instellingen die hun eigen website en FBpagina hebben en beheren. De diocesane werkgroep
heeft voor haar taak de actoren in beeld gebracht
en een routekaart voor media en communicatie
uitgezet. De onderzoeksfase waarin de meting wordt
gedaan voor wie welke communicatiemiddelen
gebruikt, wordt onverkort voortgezet, terwijl er al
discussies gevoerd worden over de richtlijnen voor
een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP). De
komende conferentie is onderdeel van die routekaart
voor media en communicatie.

Zending Food For The Poor
Op vrijdag 18 mei werd een zending videoapparatuur afgeleverd bij het Bisschopshuis. Deze
zending was afkomstig van de donororganisatie
FOOD FOR THE POOR, INC., waar de bisschop zijn
verzoek had gedropt. Met deze apparatuur wil de
bisschop gaan werken aan korte videoproducties,
op de eerste plaats gericht op de verkondiging.
Er zijn afspraken met de hr Charles Vervuurt van
Apintie Televisie, die voor het bisdom personen
on-the-job wil trainen voor het omgaan met deze
apparatuur en vooral kennis van het maken van
videoproducties. Middels deze producties wil de
bisschop vooral de kerk dichter en vaker brengen
bij de mensen die heel ver wonen, o.a. in het verre
binnenland.
Pater Nederstigt overleden
Wij ontvingen een schrijven van mgr Punt van
Bisdom Haarlem-Amsterdam, met de mededeling
dat op dinsdag 22 mei na langdurige ziekte is
overleden pater Leo Nederstigt. Hij was in de
Surinaamse gemeenschap in Amsterdam Oost
end e Bijlmer een begrip geworden en was zeer
geliefd. Hij had heel veel pastorale contacten met
de Surinamers in Nederland en ook in Suriname.
De uitvaart is op dinsdag 29 mei. Wij condoleren
zijn familie en de geloofsgemeenschap die hij
heeft gediend en bidden voor zijn zielerust.
AEC Youth Assembly 2018
Op het eiland Martinique wordt dit jaar
Youth Assembly van de Antilliaanse
Bisschoppenconferentie gehouden en wel van
10 tot 23 juli a.s. De aartsbisschop van Fortde-France, mgr David Macaire, is deze keer de
gastheer voor de regionale jeugdhappening voor
katholieke jongeren uit heel de regio. Van ons
Bisdom zullen vier jongeren meedoen, o.l.v. mw
Gerda Misidjang, manager van het Pastoraal
Centrum van ons Bisdom. De voorbereidingen
daartoe zijn thans in volle gang.
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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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geloof & leven
De verborgen schat – 30 jaar Marriage Encounter Suriname
Door Marriage Encounter Suriname (MES)

De liefde van God
Dertig jaar Marriage Encounter Suriname (MES)
is op gepaste wijze gevierd met een internationale
conventie. Koppels, alleengaanden en jongeren
hebben zich in het weekend van 4 - 6 mei gebogen
over het thema de verborgen schat uit Mat.13,44.
Echtparen uit Guyana en Trinidad en een priester
uit Trinidad hebben het feest met ons meegevierd.
Het was weer een weekend van elkaar echt
ontmoeten, dwars door leeftijden en taalbarrières
heen. Daar ligt de liefde van God aan ten grondslag.
In al onze relaties zijn er verborgen schatten die
wachten om ontdekt te worden. In het leven van
gehuwden zijn er verborgen schatten zoals die
van de lieve man/vrouw, de zorgzame partner,
de biddende partner. Maar ook in het leven van
alleengaanden en jongeren zijn er verborgen
schatten die wachten om ontdekt te worden. Die
schatten heeft God in ons allen geplaatst, omdat
wij zijn geschapen naar Zijn evenbeeld.
Het is dus op de eerste plaats onze eigen

verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar
die schatten in ons en ook in anderen. Maar het
blijft niet bij het ontdekken van die schatten.
De volgende stap die we moeten nemen is het
‘verkopen’ van iets. En dat is niet altijd even
gemakkelijk. Ben ik bereid iets te verkopen om
die schat te bemachtigen? Verkopen heeft veel te
maken met mijn trots, mijn ego, mijn visie, mijn
gelijk.

ME Coordinating Team Caribbean
Tijdens de conventie waren er vier presentaties
waarin koppels hebben gedeeld over schatten in
het leiding geven, het huwelijk, de kinderen en
het geloof. En wat er allemaal is verkocht om die
schatten te doen stralen.
Na elke presentatie mochten de deelnemers zich
terugtrekken in love circles om hun ervaringen te
delen. “Ik heb mezelf herkend in de deling.” “Bij ons
speelt hetzelfde.” “Alsof die presentatie voor mij
bestemd was.”
Op de zaterdagavond zijn na een heerlijk diner de
benen los gegooid. Er was onder andere een first
dance waarbij de mannen hun echtgenoten met een
roos op een bijzondere manier ten dans moesten
vragen.
Op de zondagmorgen hadden we als keynote
speaker pater Ashton Pierre van Trinidad. Samen
met het koppel uit Trinidad vormde hij het National
Team van Marriage Encounter van Trinidad en
tevens het Coordinating Team of the Caribbean van
Marriage Encounter.

Pater Ashton zei dat de aanwezigheid van ME
in Suriname niet enkel een bron van kracht is
voor eigen mensen, maar het is ook een bron van
kracht voor de Kerk, voor de naburige landen zoals
Guyana, Trinidad en Tobago, Barbados en de rest
van de Caribbean.
“Wat zijn de verborgen schatten in uw Marriage
Encounter Beweging in Suriname?” vroeg pater
Ashton ons en “Welke zijn de schatten die nog
ontdekt moeten worden?” Hij riep de koppels op
op zoek te blijven gaan naar de vertederende of
bewonderenswaardige eigenschappen van hun
partner. Hoe toon je dat je een schat bent voor en
tot elkaar? Maar ook welke zijn de herkenbare
gaven, sterke punten en vindingrijkheid van
de echtparenrelaties en die van de Marriage
Encounter Beweging in Suriname?
Stof genoeg om verder op weg te gaan met onze
ME-familie. Het weekend van Marriage Encounter
is een schat door God gegeven. In juni viert World
Wide Marriage Encounter haar gouden jubileum
(50 jaar!) met een grote conventie in Chicago/USA.

Schat voor elkaar en door God gegeven

Gezondheidsbeurs St.-Alfonsus

Door Cheryl Jacott-Daal
Excursie voor vormelingen
Met het doel om financiële middelen te verzamelen
voor een excursie van jongeren die hun vormsel
moeten afleggen, werd er op zondag 6 mei na
de kerkdienst een gezondheidsbeurs gehouden
op het terrein van De Mantel aan de Verlengde
Keizerstraat. De beurs is georganiseerd door de
catechese werkgroep van de St.-Alfonsuskerk in
samenwerking met de ouders van de jeugdigen die
zich voorbereiden op het vormsel.
Op de gezondheidsbeurs waren er verschillende
informatiestands waar men terecht kon voor
educatieve en gezondheidsvoorlichting. De
kerkgangers en de bezoekers van de beurs
maakten daar gretig gebruik van. Bij de stand
van het BOG werd er voorlichting gegeven
over handhygiëne. Verder was er informatie
beschikbaar over zwangerschap, bloeddruk en
gevaarlijke muskieten.

Gymoefening in kerkkleding
De dames van de Medische Zending hebben hun
informatie toegespitst op gevaarlijke muskieten en
de gevolgen van kwikvervuiling in het binnenland.
Een fysiotherapeut deed enkele oefeningen met de
bezoekers om een gezond lichaam te bevorderen.
De stand waar men terecht kon voor prik -en
bloeddruk was ook druk bezocht. Er was ook een
zeer getalenteerde blinde masseur op de beurs. De
bezoekers genoten zichtbaar van de relaxmassage.
Sommige sloten zelfs hun ogen tijdens de massage.
Aan de aanwezigen werd ook gevraagd om mee
te doen met gymoefeningen. Daar waren ze een

beetje terughoudend. Zij vroegen zich af hoe dat
zou lukken met hun kerkkleding. De oefeningen
lukten prima, want er werden eenvoudige
oefeningen gedaan. De boodschap was krachtig:
bewegen helpt goed tegen overgewicht. Kleine

gymoefeningen zijn goed. Maar het moet niet
hierbij blijven.
wordt vervolgd op pagina A4`
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De zondag na Pinksteren
Door pater Martin Noordermeer OMI
Feest van de H. Drievuldigheid
Het weekend van 26 op 27 mei vieren we het feest
van de Heilige Drievuldigheid. Wat is dat? Als we
de liturgie goed bestuderen, mogen we zeggen
dat de Kerk een goede pedagoge is om ons op een
goede en duidelijke manier op te voeden, in te
leiden in het heilsgebeuren.
We mogen het feest van de zondag na Pinksteren,
ook wel de Zondag van de Drievuldigheid, Drieeenheid genoemd, zien als een soort resumé,
een samenvatting, terugblik naar hetgeen wij de
afgelopen maanden hebben gevierd: de drie grote
feesten van het heilsgebeuren, Kerstmis, Pasen en
Pinksteren worden op de zondag na Pinksteren,
de Zondag van de Drie-eenheid, samengevat in dit
feest.

Kerstmis is het feest van God de Vader
Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon heeft gezonden in de wereld
horen we in het Evangelie van de Zondag van de
Drie-eenheid (1 Joh.3,16). Kerstmis is niet het feest
van het kindje Jezus in de kribbe, nee, het is het
feest van God de Vader. Hij heeft Zijn Zoon in de
wereld gezonden om ons te bevrijden. Hij nam het
initiatief!
Pasen is het feest van God de Zoon
De Zoon zal voor ons lijden, sterven en verrijzen.
Zie ik ben gekomen om de wil te doen van
Mijn Vader in de Hemel. Niet Mijn maar Zijn
wil geschiede! Alles draait om Hem. Hij zal de

wereld, de mensen met God verzoenen door
Zijn kruisdood. Hij heeft het aan Zijn leerlingen
aangekondigd, lang van te voren. Dat was Zijn
zending, daartoe is Hij in de wereld gekomen. Van
dat ogenblik af begon Jezus Zijn leerlingen duidelijk
te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat
Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij
na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou
verrijzen (Mt.16,21-23.).
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest
Hij is het die door de Zoon is beloofd aan Zijn
apostelen, en die gezonden wordt door de Vader.
Ik zal met jullie blijven tot aan de voleinding der
wereld, zegt Jezus bij Zijn Hemelvaart tot Zijn
leerlingen op de berg Sion alwaar – volgens Lucas Jezus na Zijn zending voltooid te hebben, teruggaat
naar Zijn vader die Hem gezonden heeft.
Tot Zijn leerlingen zegt Hij: Ga naar Jeruzalem
terug, naar de bovenzaal waar we ook het Laatste
Avondmaal hebben gevierd en wacht daar totdat
de Vader u de beloofde Heilige Geest zal zenden.
Door die Heilige Geest zal ik altijd met jullie zijn tot
aan de voleinding der wereld!
Het is net alsof op Drievuldigheidszondag de
liturgie ons even laat terugblikken op de laatste
drie grote christelijke feestdagen, Kerstmis, Pasen
en Pinksteren, om te laten zien: kijk eens wat we
de laatste maanden hebben gevierd! Zit dat niet
mooi in elkaar?
De liturgie wil ons niet uitleggen hoe de
Drievuldigheid in elkaar zit, en hoe we het moeten

begrijpen, maar gewoon aan de hand van de drie
grote heilsfeesten even terugkijken. Het waren
mooie, en achteraf gezien ook begrijpelijke, zinvolle
feesten die ons het heilswerk van Jezus laten zien.
Hoe het nu mogelijk is dat er drie personen zijn
die één God vormen, dat gaat onze ‘geloofspet’ te
boven.
De Heilige Patrick uit Ierland begreep het ook niet,
en kon het dus ook niet uitleggen. Hij nam toen
drie lontjes, stak die één voor één aan en vroeg aan
zijn toehoorders: “Hoeveel vlammetjes zien jullie?”
En ze antwoordden: “Drie!” Toen deed Patrick de
drie lontjes samen en vroeg: “Hoeveel vlammetjes
zien jullie nu dan?” En ze antwoordden unaniem:
“Eén!” “U heeft weer gelijk en toch zijn het er drie.”
Toepasselijke acclamatie
En daarover moeten we ons ook geen zorgen
maken. Laten we maar eenvoudig blijven als
kinderen en het gewoon gelovig aanvaarden,
zonder er te veel intellectuele overpeinzingen
aan wijden. Dit geloof spreken wij zo vaak uit als
we zeggen (bij het kruisteken): In de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en (in de
geloofsbelijdenis) Ik geloof in God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest. Amen.
Op deze zondag hebben we ook een heel mooie
toepasselijke evangelische acclamatie die in
eenvoudige woorden het mysterie weergeeft (dit
staat ook in Jubilate bij de psalm van die zondag
op blz. 73): Ere zij aan God de Vader, God de Zoon
en Heil’ge Geest. Eer aan de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, God die is, en die was en die komt.

vervolg van pagina A3

Gezondheidsbeurs St.-Alfonsus

TE KOOP
Willibrord Bijbels (beperkt aantal) editie 2012,
groot formaat met aantekeningen
Prijs: SRD 500,= per exemplaar
Dienst voor Geloof Cultuur en
Communicatie
Prinsessestraat 46
Tel. 424245-476888

Gezonde snacks en smoothies
Er waren diverse gezonde snacks te koop.
Interessant was een snack genaamd vogelnestje.
Deze snack bestaat uit getoost brood in een
speciale vorm gevuld met salade. Het was
heel lekker en gauw uitverkocht. Een van de
bezoekers vertelde dat zij ook een roostervormige
cassavefrietjesvariant kent van het vogelnestje.
Op het rooster wordt dan een gekookt ei geplaatst,
waardoor het echt lijkt op een nest.
Verder waren er verse smoothies verkrijgbaar.
Velen stonden in een lange rij om een van de
gezonde smoothies te kopen voor slechts zeven
SRD. De smoothieliefhebbers mochten zelf de
gewenste fruitsamenstelling aangeven. De
fruitsoorten waaruit zij konden kiezen waren
onder andere watermeloen, ananas, bacove, papaja
en kiwi.
Er werden ook diverse lekkere soepen te koop
aangeboden, die gretig werden verkocht, misschien
zodat men voor die zondag niet meer hoefde te
koken. Een medewerker van een stand vond het
jammer dat zij onvoldoende geld had meegenomen.
Ze wist niet dat er lekkernijen verkrijgbaar zouden
zijn op de beurs.

Geslaagd en tevreden
Er was ook een interne loterij. Degene die een lot
had getrokken waarop gefeliciteerd stond, werd
mooi opgemaakt door een visagiste. Een 74-jarige
mevrouw won de prijs. Zij was bijzonder tevreden
over de wijze waarop zij was opgemaakt. De makeup was niet opvallend en het zag er heel natuurlijk
uit. Nadat zij was opgemaakt vertelde zij heel
enthousiast dat zij haar huwelijksdag herdacht. Het
winnende lot had zij van een andere bezoeker van
de beurs, een jongen, gekregen. Zij keek daarom
uit naar de jongen die haar geluk had gebracht om
hem te bedanken. De visagiste is tevens kapster
en heeft ook voorlichting gegeven over producten
voor natuurlijk en gezond haar.
Het is een geslaagde activiteit geworden en het
heeft tevens de familieband met de parochianen
verbeterd. De werkgroep blikt heel tevreden
terug op de activiteit, al had zij toch meer
buitenstaanders verwacht. In de toekomst zal er
meer promotie worden gemaakt voor de beurs via
radio en tv.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid
Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium 4,
32-34.39-40
Mozes sprak tot het volk, en zei: ‘Ga de oude tijden
maar na die u zijn voorafgegaan vanaf de dag dat
God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van
het ene uiteinde van de hemel tot aan de andere:
is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets
dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een god
uit het vuur horen spreken zoals gij, en daarbij het
leven behouden? Of heeft ooit een god gepoogd
uit een ander volk u te komen uitkiezen door
beproevingen, door tekenen en wonderen, door
oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer,
uw God, die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?

Erken dan heden, en prent het in uw hart: de Heer
is God in de hemel boven en op de aarde beneden;
er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en
geboden die ik u heden geef. Dan zult gij met uw
kinderen gelukkig zijn, en lang leven op de grond
die de Heer uw God u voor altijd schenkt.
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige
apostel Paulus aan de Romeinen 8, 14-17
Broeders en zusters, allen die zich laten leiden
door de Geest van God zijn kinderen van God. De
Geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van
slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij
hebt de geest van het kindschap ontvangen die
ons doet uitroepen: ‘Abba, Vader!’ De Geest zelf
bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij
kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn,

dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen
van God, te samen met Christus, daar wij delen in
zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Matteüs 28, 16-20
De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar
de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij
Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader
en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren
tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet,
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der
wereld.’

Gedachten bij de schriftlezingen

In de eerste vier hoofdstukken van Deuteronomium
geeft Mozes een terugblik. Het volk staat op het
punt de Jordaan over te steken (Mozes zelf niet!).
Het is het veertigste jaar, het einde dus van de
veertigjarige tocht door de woestijn en hij richt zich
tot heel Israël; het gaat om het volk als geheel. De
terugblik is niet slechts een eigen evaluatie van de
tocht door Mozes. Hij spreekt in opdracht van de
Heer, van ‘onze’ of van ‘uw’ God, zoals Mozes steeds
zegt om daarmee op het verbond tussen God en dit
volk te wijzen. Staande op de drempel van het land
van belofte licht hij de Thora toe, de leefregel (zie
1,5), die de grondwet voor het leven in het land van
belofte zal zijn.
Unieke relatie tussen God en zijn volk
De terugblik loopt uit op hoofdstuk 4 waar Mozes
het volk vermaant te leven naar de rechtvaardige
voorschriften en bepalingen van de Thora. Hij
herinnert hen aan de openbaring van ‘de HEER,
uw God’ op de Horeb en roept hen op in het nieuwe
land geen afgoden (beelden) te vereren, maar te
blijven luisteren naar zijn stem. Hoofdstuk 4,1 zet
in met het plechtige: ’Luister dus, Israël, ’ (Luister,
in het Hebreeuws: sjema). De verzen van de
zondagslezing benadrukken het unieke karakter
van het verbond tussen God en zijn volk en het
bijzondere feit dat God zich aan Israël heeft doen
kennen. De perikoop eindigt met de vermaning
aan het volk om dit unieke verbond te erkennen
en in het hart te prenten en om de voorschriften
en geboden ervan te onderhouden. Dan zullen ze
gelukkig zijn en leven in het land dat Hij hun geeft!
Ik ben met jullie De evangelielezing is het slot
van het evangelie van Matteüs. Zoals het begin
tekenend kan zijn voor de rest – de eerste klap
is immers een daalder waard! –, zo kroont hier
het einde het hele werk. In dit einde is namelijk
het voorafgaande inbegrepen en komt daar tot
voltooiing. Het leven van Jezus is tot een goed einde
gebracht. Het duidelijkst blijkt dat uit de boog
tussen 1,23: ‘ en men zal Hem de naam Immanuël
geven, wat in onze taal betekent: God met ons’, en
28,20: ‘En houd dit voor ogen, Ik ben met jullie,
alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld’. Als
Verrezene is Jezus de Immanuël.
De Verrezene verzamelt zijn leerlingen
De leerlingen komen naar de berg in Galilea
(Matteüs 28,16). De engel had gezegd dat de
Verrezene hun daarheen was voorgegaan (28,7).
Galilea is de plaats van waaruit Jezus de oproep tot
ommekeer en de verkondiging van het koninkrijk
Gods begonnen was. Daar ook verzamelde Hij zijn

Heer.

leerlingen om zich heen. In Galilea bevindt zich de
berg, de plaats waar Hij zijn onderricht aan het volk
en zijn leerlingen gaf (hoofdstuk 5-7), en de berg
waar Hij aan zijn leerlingen als de geliefde Zoon van
God geopenbaard werd (17,1-13). Als de leerlingen
Jezus zien, twijfelen ze (28,17). Het Griekse woord
dat voor ‘twijfelen’ gebruikt wordt, duidt op
tweestrijd (dis-), op dubbelheid. Petrus overkwam
dezelfde twijfel toen hij vol vertrouwen op Jezus
over het water liep. Jezus noemde hem toen
‘kleingelovige’ (14,31). Hier is niet ongeloof bedoeld,
maar een geloof, een vertrouwen dat blijkbaar
kwetsbaar is, dat onder druk kan bezwijken en
steeds weer Gods uitgestoken hand (14,31) en
belofte (28,20) nodig heeft.

Volmacht
Dan komt Jezus op de leerlingen toe (28,18).
Matteüs vermeldt dikwijls dat mensen op Jezus
toekomen (zie bijvoorbeeld 8,2.19; 13,10; 14,12;
18,21; 19,16). Hier komt de Verrezene op hen toe en
Hij presenteert zichzelf als degene die universele
macht gegeven is. Er was in het evangelie eerder
sprake van deze macht, bevoegdheid, gezag. In
7,28-29 concluderen de hoorders van de Bergrede
dat Jezus hen onderrichtte met ‘gezag’ (zie ook
21,23). In 8,8-9 en 13,54 wordt gesproken van zijn
‘gezag’ om wonderdaden te doen en in 9,6 van zijn
volmacht om te vergeven. In hoofdstuk 10 draagt
Jezus zijn (vol)macht om het evangelie in woord en
daad te verkondigen over op zijn twaalf leerlingen.
Daar blijft hun zending beperkt tot Israël. Nu, op het
hoogtepunt van het evangelie van Matteüs, geeft
Jezus hun als Verrezene een opdracht voor alle
volken en voor alle tijden. Hun zending en opdracht
krijgen ze niet van onderop, maar van de verrezen

Program voor kerkopbouw
Op basis van de aan Hem gegeven universele
volmacht zendt Jezus zijn leerlingen met een
drievoudige opdracht, drie keer verwoord met
een gebiedende wijs: ‘maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen (meer precies: doopt
hen), en hun te leren (letterlijk: leert hen) ’ (28,19).
We lopen alle drie opdrachten kort langs. Het
leerling zijn van de ene meester is een bijzonder
thema van Matteüs. Hij spreekt in 28,16 ook van de
elf leerlingen, niet van de elf apostelen. Zij moeten
een gemeenschap van leerlingen, van gelijken,
met één Leraar vormen (23,8). Meer carrière dan
leerling worden zit er voor een navolger van Jezus
niet in. Ze moeten de volkeren dopen, zoals er zo
mooi staat: ‘naar de Vader, de Zoon en de heilige
Geest.’ Het leven krijgt een oriëntatiepunt, een
richting mee. Zij worden mensen van deze weg.
Vader, Zoon en heilige Geest kennen we al van de
doop van Jezus zelf. Zij duiden op het rijk Gods
dat in de persoon van Jezus in woord en daad
gestalte krijgt. De doop naar deze namen zal ook
hier betekenen dat je je gehoorzaam onder Gods
roe ping stelt en net als Jezus alle gerechtigheid
doet (3,15). Ten slotte de derde opdracht: ‘en hun
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat
Ik jullie opgedragen heb.’ Jezus’ onderricht moet
gedaan worden. Niet alleen horen, maar ook doen,
zoals Matteüs op vele plaatsen in zijn evangelie
benadrukt (zie 7,16-28 en ook 21,28-32). Jezus’
zendingsopdracht bevat dus drie momenten:
gemeenschapsopbouw, het rijk Gods in tekenen
tegenwoordig stellen en onderricht om dit rijk der
hemelen op aarde te leven. Het program wordt in
28,20 besloten met een belofte van voortdurende
persoonlijke bijstand, een belofte die aansluit op de
twijfel, de dubbelheid in de leerlingen. De
Verrezene toont zich hier de Immanuël zoals zijn
naam aan het begin van het evangelie geroepen
werd: in Hem is God met ons.

Luister naar de Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u
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gebeden voor iedere dag
Maandag 28 mei
Dagtekst
Lucas 6, 19: En al die mensen probeerden Hem aan
te raken, omdat er een kracht van Hem uitging die
iedereen genas.
Overweging: Liefde uitstralen
Soms worden we in beslag genomen door vragen
als: ‘Hoe kunnen we getuigen in de naam van
Jezus? Wat moeten we zeggen of doen, opdat
mensen zich voor God openstellen?’
Uit zo’n vraag spreekt eerder onze vrees dan onze
liefde. Jezus laat ons zien hoe wij moeten getuigen.
Hij was zo vol van Gods liefde, zo verbonden met
Gods wil, zo vol vuur voor het koninkrijk van
God, dat Hij niet anders kon dan getuigen. Er ging
een kracht van hem uit die iedereen genas die
hem aanraakte (zie Lucas 6,19). Als we net zulke
getuigen willen zijn als Jezus, dan moeten we,
net als Hij, vol zijn van Gods liefde en die liefde
uitstralen.

Gebed
Getrouwe God, Vader van allen die U zoeken,
U hebt mij uw Woord gegeven in Jezus, de
Mensenzoon. Om Hem dank ik U, want Hij is het
levend teken van uw nieuw Verbond met mij. Sterk
mij om Hem te volgen, die voor mij uit gaat: Jezus,
uw Zoon, mijn levende Heer,
nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 29 mei

Dagtekst
Johannes 14,27: Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen
vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te
bieden heeft.

Overweging: Jezus sticht vrede
Jezus, Gods gezegende Zoon, is een vredestichter.
Zijn vrede is niet alleen maar afwezigheid van
oorlog. Niet gewoon maar harmonie of evenwicht.
De vrede die Hij brengt is vol van geluk, gratis
geschonken door God.
Vrede is sjalom – geluk en vervulling voor de geest,
het hart en het lichaam, voor ieder apart en voor
allen samen. De vrede kan bestaan midden in een
door oorlogen verscheurde wereld, zelfs te midden
van onopgeloste problemen en toenemende
conflicten tussen mensen. Jezus bracht die
vrede tot stand door zijn leven te geven voor zijn
broeders en zusters. Dit is geen gemakkelijke
vrede, maar wel eeuwigdurend en afkomstig van
God. Zijn we bereid ons leven te geven om vrede te
brengen?

Gebed
God van vertroosting, zal ik het ooit leren: leven
met de dood? Ik kan er maar niet aan wennen als
iemand mij ontvalt en verdriet mij gevangen houdt.
Maar dan bent U daar, stil en verborgen. Ik bid
U: spreek uw verlossend Woord en noem mij bij
mijn naam, opdat ik mij gekend mag weten als uw
kind,verbonden in Jezus, de Levende, mijn Heer in
tijd en eeuwigheid. Amen.
Woensdag 30 mei

Dagtekst
Lucas 10,42: Slechts één ding is nodig. Maria heeft
het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden
ontnomen.'
Overweging: Wat is genade?
Wat is genade? Genade is wat iemand ons geeft uit
de goedheid van zijn hart, niet omdat wij nou zo

volmaakt zijn. Het verhaal van genade is het goede
nieuws, de boodschap dat wanneer wij komen, Hij
ons geeft. Dat is wat genade is .
Genade is iets wat je niet verwachtte. Het is iets
wat je zeker nooit zou kunnen verdienen. Maar
genade is ook iets wat je nooit zou afslaan. Weet
je wat er gebeurt wanneer iemand de genade van
God ziet? Als iemand de vergevende, bevrijdende
genade van God echt geproefd heeft? Iemand die de
smaak van Gods genade te pakken heeft, is iemand
die het hardst werkt, die in moreel opzicht het
meest zuiver is en bovendien degene die het meest
bereid is tot vergeven.
Gebed
God, zoals een tak verbonden is met de stam,
zo besta ik niet los van uw liefde. Ik bid U: wees
met mij en breng mij tot leven, laat mij groeien
in geloof en vrucht dragen, opdat heel mijn leven
een eerbetoon is aan U. Dat bid ik U door Jezus
Christus, uw Zoon, in eeuwigheid. Amen.
Donderdag 31 mei

Dagtekst
Matteus 8,26-27: Toen stond Hij op en bestrafte
wind en zee, en het werd volkomen stil. De mensen
stonden verbaasd en zeiden: `Wat is dat toch voor
iemand, dat zelfs de wind en de zee naar Hem
luisteren?'
Overweging: Moedig leven
Moed houden, zeggen we vaak tegen elkaar.
Moed is een geestelijke deugd. Moed is in het
engels courage. Dat woord is afgeleid van het
Latijnse cor, dat ‘hart’ betekent. Moedige daden
en moedige woorden komen dus uit het hart. In
ons hart zetelen niet alleen onze gevoelens. Het
is het innerlijk centrum, de kern van ons bestaan,
waar al onze gedachten, gevoelens, hartstochten
en beslissingen een plaats vinden. Moedig leven,
vanuit het hart, is dus leven vanuit je centrum, een
diepgeworteld leven, het tegenovergestelde van
een oppervlakkig leven. Moed houden betekent
dus: Laat je innerlijke kern spreken.
Gebed
God van liefde en trouw, Gij hebt mij het voorrecht
gegeven om te mogen horen naar uw Woord,om
ingewijd te worden in de geheimen van uw
koninkrijk. Ik dank U daarvoor steeds opnieuw.
In dit uur bid ik U: raak mij aan met uw Woord en
vernieuw mijn bestaan, opdat ik leef zoals het U
voor ogen staat, vandaag en alle dagen die Gij mij
geeft. Amen.
Vrijdag 01 juni

Dagtekst
Matteus 11,28: Kom allen naar Mij toe die afgemat
en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Overweging: Geborgenheid
Iedere mens die op de wereld komt, is zijn leven
lang op zoek naar geborgenheid. Hij wil een
thuis vinden, zekerheid en menselijke warmte.
Wie geen geborgenheid vindt, is een geschonden
mens, iemand die zich niet goed voelt in zijn eigen
vel. Een kind moet tedere, zachte geborgenheid
vinden bij een vader en een moeder. Een jongen
zoekt geborgenheid bij een meisje en omgekeerd
en mensen zoeken geborgenheid in huwelijk en
vriendschap. De grond van elke geborgenheid is:
liefde! Liefdeloosheid en zelfzucht verstoren iedere
geborgenheid en maken van de mens een thuisloze,
een alleenstaande, een gehavend wezen, steeds
gejaagd en nooit voldaan. Het drama van deze tijd

is, dat we elkaar geen geborgenheid meer kunnen
bieden. We kunnen elkaar geen thuis meer geven,
omdat we de ‘liefde’ verleerd hebben, omdat we
de bron van alle liefde, God, verlaten hebben! Ik
wil je gewoon maar zeggen: probeer in een stille
overgave, aan God de ‘liefde’ terug te vragen. Als je
in God geborgen bent, kun je weer je medemensen
herbergen, een warme thuis geven.

Gebed
Eeuwige God, alle liefde en kracht die ik in mij heb,
put ik uit uw aanwezigheid onder ons mensen. Geef
mij de wil en de moed om naar U toe te leven. Laat
uw Woord mij daarbij richting geven en mij de weg
wijzen naar innerlijke vernieuwing en een leven
dat in het teken staat van dienstbaarheid. Zo bid ik
U door Christus, onze Heer, vandaag en alle dagen,
tot in uw eeuwigheid. Amen.
Zaterdag 02 juni

Dagtekst
Matteust 13,44-52: Daarom gaat het met iedere
schriftgeleerde die leerling is geworden in het
koninkrijk der hemelen als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen
tevoorschijn haalt.

Overweging:

De mens is groot door zijn verstand, waarmee hij
zichzelf, de anderen, de wereld en God herkent. De
mens is groot door zijn wil, waarmee hij zich in de
liefde kan overgeven tot de uiterste heldenmoed.
Op die krachtbron steunt het onblusbare streven
van de mens: zijn streven naar waarheid (leven van
de geest) en zijn streven naar vrijheid (drang van
de wil). Hier bereikt de mens zijn overgelijkbare
grootsheid die niemand kan vertrappen, bespotten
of hem afnemen: de grootsheid van het ‘zijn’. Die
waarde die eigen is aan de mens, waardoor elke
mens waarachtig mens is, vormt de basis van de
cultuur. Vooral in die cultuur worden de essentiele
schatten van de mens zichtbaar. (Johannes Paulus
II)
Gebed
Goede God, als een liefdevolle Vader kijkt U naar
mij om en bent U bekommerd om mijn toekomst.
Maak mij ontvankelijk als een kind om uw Woord
te kunnen verstaan. Geef dat ik groei in geloof en
trouw en uw liefde verder draag aan allen die aan
mij toevertrouwd zijn.
Dat vraag ik U, door Jezus, uw Zoon, nu, vandaag,
morgen, en tot in alle eeuwen. Amen.

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
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Wij zijn kinderen van het licht
Tijdens de algemene audiëntie van 16 mei sprak paus Franciscus over hoe we in het doopsel opnieuw bekleed worden met Christus.
want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen
heersen in de eeuwen der eeuwen (Ap. 22,5).

Kies voor God
De viering van het doopsel wordt afgesloten
met het bidden van het Onze Vader, door de
gemeenschap van Gods kinderen. De kinderen die
zijn wedergeboren in het doopsel, zullen de volheid
van het geschenk van de Geest ontvangen bij het
Vormsel. Ze zullen deelnemen aan de Eucharistie
en leren wat het betekent om je te richten tot God
en Hem Vader te noemen.
Aan het einde van deze catechesereeks over
het doopsel, herhaal ik voor ieder van jullie de
uitnodiging: “Sta toe dat de genade van je doopsel
vruchtbaar wordt op een weg van heiligheid. Sta
toe dat alles openstaat voor God en kies daartoe
voor Hem, kies steeds opnieuw voor God. Laat
je niet ontmoedigen, want je hebt de kracht van
de Heilige Geest om het mogelijk te maken. De
heiligheid is, uiteindelijk, de vrucht van de Heilige
Geest in jouw leven.”
(Bron : KN/bewerkt-mk/2018)

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Vandaag sluiten we de reeks catecheses over
het doopsel af. De geestelijke effecten van dit
sacrament zijn onzichtbaar voor de ogen, maar
werkzaam in het hart van de nieuwe mens. De
effecten worden zichtbaar gemaakt door de
bekleding met het witte doopkleed en door de
aangestoken doopkaars.

Leven in goddelijke heerlijkheid
Het waterbad van de wedergeboorte is in staat
om de mens naar Gods beeld te herscheppen. Al
sinds de eerste eeuwen worden de pasgedoopten
bekleed met een nieuw, spierwit kleed. Dit kleed
verwijst naar de heerlijkheid van het leven,
geleefd in Christus en in de Heilige Geest. Het
drukt symbolisch uit wat er in het sacrament is
gebeurd en is een aankondiging van de staat van
de veranderde mens: een leven in de goddelijke
heerlijkheid.

Wat betekent het om opnieuw bekleed te zijn met
Christus? Dat verduidelijkt de apostel Paulus als hij
uitlegt wat de deugden zijn die door de gedoopten
ontwikkeld moeten worden. “Bij Gods heilige en
geliefde uitverkorenen horen de deugden: tedere
ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en
geduld. Verdraagt en vergeeft elkaar, als de een
tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u
vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij
dit alles de liefde als de band der volmaaktheid”
(Kol. 3,12-14).
Het licht van Christus
Ook het rituele ontsteken van de doopkaars aan de
paaskaars verwijst naar het effect van het doopsel.
“Ontvang het licht van Christus,” zegt de priester.
Deze woorden herinneren eraan dat niet wij het
licht zijn, maar dat Jezus Christus het licht is (Joh.

1,9; 12,46). Hij is verrezen uit de doden en heeft de
duisternis van het kwaad overwonnen.

Wij zijn geroepen om zijn heerlijkheid te
ontvangen! De vlam van de paaskaars geeft
licht aan andere kaarsen; zo doet de liefde van
de Verrezen Heer het hart van de gedoopten
ontvlammen. Het hart wordt gevuld met licht en
warmte. Om die reden werd het doopsel in de
eerste eeuwen ook wel ‘verlichting’ genoemd en de
gedoopte ‘de verlichte’.

Christelijke roeping
De christelijke roeping is 'altijd te wandelen als
kinderen van het licht, volhardend in het geloof'.
Als het om kinderen gaat, is het de taak van de
ouders-samen met de peter en meter- om te zorgen
dat de vlam van de genade van het doopsel gevoed
blijft in hun kinderen. De ouders moeten hen
helpen te volharden in het geloof.
De christelijke opvoeding begeleidt de kinderen
in het leren kennen van het beeld van God in
Christus. Daar hebben ze recht op. En zo zullen
ze persoonlijk het geloof waarin ze zijn gedoopt
kunnen onderschrijven.

Levende aanwezigheid
De levende aanwezigheid van Christus moeten we
in onszelf bewaren, beschermen en vergroten. Het
is een lamp die onze stappen verlicht, een licht dat
richting geeft aan onze keuzes. Ook is het een vlam
die onze harten verwarmt als we de Heer tegemoet
gaan.
En die levende aanwezigheid stelt ons in staat om
de mensen te helpen die de weg met ons lopen, tot
aan de onafscheidelijke eenheid met Hem. Op die
dag, zegt de Apokalyps, zal er geen nacht meer zijn
en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon,

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

Gewijzigde openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag: 10.0018.00u.
Donderdag:
12.00-20.00u.
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,=
Ed Noort, Panc Beentjes, Benoit Standaert e.a.
Sleutelen aan het verbond
Wat betekent ‘verbond’ in de
Bijbel? Hoe werd aan dit begrip
telkens opnieuw gesleuteld, opdat
het voor een nieuwe situatie een
nieuwe sleutel bood? Op deze
vragen biedt het eerste deel van
het boek een antwoord. Hoe de
hedendaagse problemen rond
vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping
kunnen belicht worden vanuit een hernieuwde
verbondstheologie, leest u in het tweede deel.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1989; 187 blz. Prijs: Srd
10,=
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SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Instrument van God

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met
mensen die gered wilden worden
(Handelingen 2:47). Kerklieden denken
dikwijls in getallen. Groei betekent dat men
op de goede weg is. De situatie van de eerste
christengemeente lijkt deze gedachte te
bevestigen. Maar groei in aantal is resultaat
van het werk van de heilige Geest. Het menselijk
aandeel is aanbidding van God, gebaseerd op het
geloof in de Heer Jezus. Samen een modelkerk
vormen, zoals in Handelingen 2, gebeurt overal
waar de ontmoeting met God – in Christus –
voorop staat. Dat vertaalt zich in eensgezindheid
en zorg voor anderen, niét alleen in prachtige
doelstellingen om een gemeente volgens Gods
plan te zijn. Het gaat erom zelf als christen een
instrument van Gods Geest te zijn. Dan zal blijken
wat de specialiteit van de heilige Geest is: aan
mensen die geen weg meer zien dé weg te wijzen.
Anders gezegd: de Geest geeft groei – niet altijd in
aantal, maar zeker in geloof en liefdaden!
Uit: Dag in Dag uit

Vrije mensen worden

Hoofdweg

Drieëenheid, Drievuldigheid of Triniteit
(Latijn=Sanctissimae Trinitatis Solemnitas
Kerkelijk leerstuk volgens welk in het ene
ondeelbare wezen van God drie goddelijke
personen bestaan, onderling werkelijk
onderscheiden, de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Dit mysterie werd aan de mensen door
goddelijke openbaring bekend gemaakt (2 Kor
13:13; Lc 11:2, Hnd 1: 4-5). De Vader is de eeuwige
Liefde als Oorsprong van alles; de Zoon is de
Verlosser; de Heilige Geest is de Vernieuwer en de
Voleinder.
Dag des Heren
1 In het Oude Testament de benaming voor de dag
des oordeels, waarop God recht spreekt over zijn
vijanden. 2 In het Nieuwe Testament wordt met
de ‘dag’ de glorievolle wederkomst van Christus
bedoeld (2 Pt 3:10,12; 1 Tes 5:2)en zijn optreden
als rechter bij het Laatste oordeel (1 Kor 1:8; 5:5;
2 Kor 1:14). 3 Reeds in Apk 1:10 wordt met de dag
des Heren zondag bedoeld.

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

Luisteren naar God
door Manu Verhulst
Ware vrijheid is de vrijheid van de kinderen
Gods. We zijn er levenslang mee bezig om zo
vrij te worden, want er is veel in de wereld dat
ermee in strijd is. De politieke, economische,
sociale en zelfs de godsdienstige machten die ons
omringen, proberen ons aan zich te onderwerpen,
zodat we hun opdrachten gehoorzaam uitvoeren
en afhankelijk worden van hun beloning. De
geestelijke waarheid die vrij maakt houdt
evenwel in dat we niet aan de wereld toebehoren,
maar aan God, wiens kinderen wij zijn. Als we
op die manier leven en ons dat steeds weer te
binnen brengen, in woord en daad, zullen we
langzamerhand in de ware zin vrij worden.

KATHOLIEK ERFGOED

Luisteren naar God is klein worden als een kind
overrompeld door een nieuwe morgen
met grote vraagogen
ademloos wachtend op de drempel van de zon
Luisteren naar God is wakker worden in een bed,
zo groot als de wereld,
en duizelen van verwondering:
alles is nieuw als op de eerste dag.
Luisteren naar God is voorzichtig
de tijd en het licht
tussen de handen nemen
en dank u zeggen voor het naakte bestaan.

Dalmatiek
Het liturgische gewaad met
lange, wijde mouwen, dat als
bovenkleed door de diaken
wordt gedragen tijdens de
viering van de eucharistie of
in een liturgische eredienst.

Decreet
Beslissing van de officiële kerkelijke leiding
waarmee bepaalde gebruiken op liturgisch
terrein of op andere gebieden van het kerkelijk
handelen bindend worden voorgeschreven.

Dekenaat
Deel van een bisdom bestaande uit verscheidene
parochies

Deken (Decanus)
1 Hoofd van een dekenaat. 2 Hoofd van een
kapitel. 3 Hoofd van een college, zoals kardinalendeken van het college van kardinalen.
Delegatie
Een overdracht van een recht, macht of
bevoegdheid. In de katholieke kerk kan alleen
een ambtsdrager met de jurisdictio ordinaria
delegeren.

Denunciatie
De kerkelijke overheid nader informeren over
feiten die een persoon beletten een huwelijk te
sluiten of een wijding te ontvangen.
Depositum Fidei
De inhoud van de geloofsleer, zoals deze
door Christus en de apostelen aan de kerk is
toevertrouwd om zorgvuldig te bewaren, te
verkondigen en uit te leggen.

Deugd
De permanente gezindheid het goede te
doen en het kwade na te laten. De goddelijke
duegden zijn: geloof, hoop en liefde. Kardinale
deugden zijn standvastigheid, rechtvaardigheid,
voorzichtigheid en gematigdheid.
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wereldkerk
Paus: ‘Heilig Land
heeft behoefte aan
dialoog’

Paus Franciscus heeft zich zondag aangesloten bij
de dag van vasten en gebed voor Jeruzalem en het
Heilige Land, die op de vooravond van Pinksteren
wereldwijd werd gehouden. In zijn Regina Caelitoespraak vertelde hij dat het Heilig Land en het
Midden-Oosten behoefte hebben aan gebaren van
dialoog en verzoening. Hij voegde eraan toe dat
hij zich geestelijk verbonden voelde met het gebed
van zaterdag in de stad Jeruzalem, die heilig is
voor joden, christenen en moslims. Eerder had
de paus ook al de aandacht gevestigd op wat hij
de hartverscheurende situatie in Gaza noemde
en gevraagd te bidden voor de bekering van de
harten, opdat er vrede zou komen.

Bron: Kerknet.be

Nigeriaanse bisschoppen
willen dat president opstapt
De Nigeriaanse bisschoppenconferentie heeft
president Muhamadu Buhari gevraagd om te
overwegen op te stappen. De bisschoppen doen dit
in een schriftelijke reactie op de moord op twee
priesters en vijftien gelovigen tijdens een Mis in de
stad Mbalom op 24 april.
De moord werd mogelijk gepleegd door leden van
de Fulani-stam waarvan eerder leden in Mbalom
werden vermoord. De aanval kan volgens de
bisschoppen geen daad van wraak zijn, “zoals vaak
wordt geclaimd, want wie hebben deze priesters
aangevallen?”. In de felle verklaring zeggen de
bisschoppen het vertrouwen op in de regering.
Ze schrijven president Buhari al twee jaar
lang te vragen “de configuratie van zijn
veiligheidsapparaat en -strategie te heroverwegen.
Met miljoenen Nigerianen hebben we ons gebrek
aan vertrouwen in de veiligheidsinstanties
uitgedrukt, die de president doelbewust in de
handen van de aanhangers van één enkele religie
heeft gelegd”.
Volgens de bisschoppen is het duidelijk dat de
president “gefaald heeft in zijn primaire taak de
levens van de Nigeriaanse burgers te beschermen.
Of dit falen nu voortkomt uit de onmogelijkheid
te presteren of uit gebrek aan politieke wil, het
is tijd voor hem het eervolle deel te kiezen en te
overwegen terug te treden om de natie te redden
van totale ineenstorting”.
De bisschoppen loven de twee vermoorde
priesters, die “hadden kunnen vluchten, maar,
trouw aan hun roeping, bleven om hun mensen te
dienen tot de dood toe”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Kardinaal Tauran roept moslims op tot
samenwerking
In een boodschap en speciale groet voor de
islamitische vastenmaand ramadan roept
kardinaal Jean-Louis Tauran, de Vaticaanse
verantwoordelijke voor de interreligieuze
dialoog, de moslimgemeenschap op om uit liefde
voor God samen te werken aan een vreedzame
samenleving. Laten wij samenwerken, in plaats van
concurrenten te zijn. Interreligieuze competitie
brengt zowel aan de godsdiensten zelf als aan hun
aanhangers ernstige schade toe.
De curiekardinaal erkent dat de relaties tussen

moslims en christenen in het verleden te vaak
gekenmerkt waren door jaloezie, wederzijdse
beschuldigingen, spanningen en in sommige
gevallen zelfs gewelddadig conflict. Nu is de tijd
aangebroken om efficiënt samen te werken, met
het oog op het welzijn van iedereen. Zo kunnen
onze godsdiensten ook een geloofwaardig
getuigenis afleggen van de liefde van God voor de
hele mensheid.

Bron: Kerknet.be

Paus Paulus VI en aartsbisschop Romero heilig
verklaard
Groenlicht
Kardinalen uit de hele wereld hebben op een
consistorie in Rome groen licht gegeven om
paus Paulus VI en de vermoorde Salvadoraanse
aartsbisschop Oscar Romero heilig te verklaren.
Paus Franciscus had de kardinalen voor overleg
samengeroepen. Het is gebruikelijk dat er bij
die gelegenheid van mening wordt gewisseld
over urgente kwesties in de wereldkerk, zoals
de bisschoppensynode over jongeren, geloof en
roeping in oktober 2018 en de vrede in het Heilig
Land waarvoor vandaag tijdens alle diensten in de
hele katholieke wereld wordt gebeden.
Naast de heiligverklaring van de Salvadoraanse
aartsbisschop Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
(1917-1980) en Giovanni Battista Montini (18971978) of paus Paulus VI werd ook ingestemd
met de heiligverklaring van de Italiaanse
priesters Francesco Spinelli (1853-1913) en
Sergio Mattarella (1851-1931), de Duitse zuster
en congregatiestichtster Maria Katharina
Kasper (1820-1898) en de Spaanse zuster en
congregatiestichtster Nazaria van Sint-Theresa van
Jezus (1889-1943).
De zes zaligen worden op zondag 14 oktober heilig
verklaard.

Aartsbisschop van de armen

Aan de heiligverklaring van de populaire
aartsbisschop van de armen Óscar Arnulfo Romero
y Galdámez (1917-1980), die in een ziekenhuiskapel
op bevel van de junta werd vermoord kort nadat hij
soldaten had opgeroepen om niet op landgenoten
te schieten, ging een lang proces vooraf. Mgr.
Romero werd al meteen na zijn gewelddadige door
de Salvadoraanse bevolking als een volksheilige
vereerd.
Maar hij was ook een icoon van links. De Poolse
paus Johannes Paulus II en zijn entourage
vreesden dat de heiligverklaring politiek zou
worden gebruikt om via de figuur van Romero
bevrijdingstheologie en marxisme te promoten. Zo
werd het proces voor de zalig- en heiligverklaring
al bij aanvang op de lange baan geschoven.
Ook paus Benedictus XVI, die nog als prefect
van de Congregatie voor de Geloofsleer mee aan
de basis lag van twee instructies met kritische
kanttekeningen bij de bevrijdingstheologie, was
aanvankelijk allerminst gehaast. In 2015 werd
Mgr. Romero uiteindelijk toch zalig verklaard en
onder het pontificaat van paus Franciscus werd
ook echt werk gemaakt van het proces voor zijn
heiligverklaring.

Conciliepaus
De heiligverklaring van paus Paulus VI is om
een andere reden opmerkelijk, omdat hij al de
derde paus van de vorige eeuw is die op zo’n
korte tijd wordt heilig verklaard. Eerder werden
ook al de pausen Johannes XXIII en Johannes
Paulus II heilig. Net zoals bij de golf van zalig- en
heiligverklaringen van slachtoffers van de Spaanse
burgeroorlog bestaat het gevaar dat pausen uit de
recente geschiedenis, hoe uitzonderlijk ook, per
definitie worden zalig- en heiligverklaard.
Toch mogen de historische verdiensten van
Giovanni Battista Montini niet onderschat worden.
Misschien meer nog dan paus Johannes XXIII, die
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft
samengeroepen, is hij de paus die het concilie en
de vernieuwing die daarmee gepaard gaat tot een
goed einde heeft proberen te brengen. Dat wordt
weerspiegeld in verschillende encyclieken uit die
tijd, waarvan de naam vandaag nog steeds klinkt
als een klok.
Paulus VI, die 19 oktober 2014 werd zalig
verklaard, maakte zich verdienstelijk met de
hervorming van de liturgie, zijn inzet voor de
vrede en zijn verdediging van het huwelijk en
het gezin. Historisch heeft hij de tegenslag dat
zijn pontificaat wordt vereenzelvigd met zijn
encycliek Humanae vitae (1968), die door de
buitenwereld is gereduceerd tot een wereldvreemd
verbod op contraceptie. Paulus VI, die 1963 tot
1978 paus was, dankt zijn heiligverklaring aan
de miraculeuze genezing van een baby die op
kerstdag 2014 na een heel lastige en voortijdige
bevalling werd geboren.

Bron: Kerknet.be

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN C – Pagina

2

OMHOOG zondag 27 mei 2018

wereldkerk
Veertien nieuwe kardinalen met opnieuw
enkele verrassingen
Paus Franciscus heeft vandaag in zijn Regina
Caeli-toespraak bekendgemaakt dat hij op 29
juni, hoogfeest van Petrus en Paulus, veertien
kardinalen zal creëren. Daarvan zijn er elf jonger
dan 80 en dus kiesgerechtigd als er nu een conclaaf
zou moeten worden gehouden. Op het moment
van de creatie en rekening ermee houdend dat
kardinaal Angelo Amato op 8 juni 80 wordt, zal het
aantal kiesgerechtigde kardinalen 125 bedragen.
Van de veertien nieuwe kardinalen is de helft
min of meer opmerkelijk te noemen. Zo is het vrij
uitzonderlijk dat de pauselijke aalmoezenier of
de nummer twee van het staatssecretariaat de
kardinaalshoed ontvangt. Verder is er nog nooit
een diocesane bisschop van het bisdom LeiriaFátima in Portugal, of van Hyancayo in Peru, of van
Toamasina in Madagascar, of van L’Aquila in Italië
noch van Osaka in Japan tot het kardinaalsrood
bevorderd.

Opmerkelijk is ook dat paus Franciscus, zelf lid van
de jezuïetenorde, twee confraters van de Sociëteit
van Jezus tot kardinaal zal verheffen: prefect Luis
Ladaria van de Congregatie voor de Geloofsleer en
aartsbisschop Pedro Barreto van Peru.
Dit zijn de namen van de benoemde kieskardinalen,
hun functie en hun land van herkomst:
• Louis Raphaël I Sako (69) , Chaldeeuwse
patriarch van Babylonië en Chaldeeuwe
aartsbisschop van Bagdad, Irak
• Luis Ladaria Ferrer s.j. (74), prefect voor de
Congregatie voor de Geloofsleer, Spanje

• Angelo De Donatis (64), vicaris-generaal van het
bisdom Rome, Italië
• Giovanni Angelo Becciu (69), substituut van het
Staatssecretariaat, pauselijk gedelegeerde bij de
Maltezer Ridderorde, Italië
• Konrad Krajewski (54), aalmoezenier van de
Pauselijke Liefdewerken, Polen
• Joseph Coutts (72), aartsbisschop van Karachi,
Pakistan
• António dos Santos Marto (71) , bisschop van
Leiria-Fátima, Portugal
• Pedro Barreto Jimeno s.j. (74), aartsbisschop van
Hyancayo, Peru
• Désiré Tsarahazana (63) , aartsbisschop van
Toamasina, Madagascar
• Giuseppe Petrocchi (69), aartsbisschop van
L’Aquila, Italië
• Thomas Aquinas Manyo Maeda (69),
aartsbisschop van Osaka, Japan
Erekardinalen
• Dit zijn de namen van de drie die het
erekardinalaat krijgen. Ze zijn alle drie ouder dan
80 en dus niet langer kiesgerechtigd:
• Sergio Obeso Rivera (86), emeritus aartsbisschop
van Jalapa, Mexico
• Toribio Ticona Porco (81), emeritus prelaat van
Corocoro, Bolivia
• Aquilino Bocos Merino C.M.F. (80), generaaloverste van de Congregatie van de Clarentijnen,
Spanje

Bron: Kerknet.be

Chileense bisschoppen dienen massaal ontslag in

Vergeving gevraagd
Alle 34 katholieke bisschoppen van Chili
hebben paus Franciscus afzonderlijk hun
ontslag aangeboden in verband met de
misbruikschandalen in hun land. Daarmee laten zij
het aan de paus welke hij wel en welke hij niet zal
accepteren.
Het gebaar van de Chileense bisschoppen komt na
een driedaagse crisisberaad met de paus over de
misbruikschandalen door kerkelijke medewerkers
in Chili. Na afloop van de gesprekken hebben de
Chileense bisschoppen de misbruikslachtoffers
om vergiffenis gevraagd. Elke bisschop heeft
de paus zijn ontslagbrief aangeboden en het
oordeel daarover aan de paus gelaten. In een
verklaring danken zij de paus voor zijn “vaderlijk
oor en broederlijke vermaningen” en vragen zijn
vergeving voor de pijn die de slachtoffers, de paus,
het Volk van God en het land is aangedaan door
hun “ernstige fouten en omissies”.

Dank jegens slachtoffers

De verklaring werd in Rome in het Spaans
voorgelezen door bisschop Juan Ignacio González

van San Bernardo, lid van de Chileense commissie
voor de bescherming van minderjarigen. De
secretaris van de bisschoppenconferentie, mgr.
Fernando Ramos, las de verklaring in het Italiaans
voor.
In de verklaring werd onder meer dank
uitgesproken aan aartsbisschop Charles Scicluna
en diens assistent mgr . Jrodi Bertomeu, die samen
het onderzoek uitvoerden. Ook de slachtoffers
werden bedankt voor hun “volharding en moed,
ondanks de enorme persoonlijke, spirituele, sociale
en familiale moeilijkheden waar ze mee te maken
kregen, vaak temidden van onbegrip en aanvallen
vanuit hun eigen kerkelijke gemeenschap.”
De bisschoppen lieten weten hun werk in hun
vaderland gewoon voort te zetten in afwachting
van een beslissing van de paus.

Onderzoeksrapport

Aanleiding voor het crisisberaad is een speciaal
onderzoek dat de paus heeft laten instellen na
internationale kritiek op zijn eigen optreden
eerder dit jaar. Tijdens zijn bezoek aan Chili in
januari betichtte de paus slachtoffers van seksueel
misbruik van smaad. Aanleiding daarvoor waren
vragen naar bisschop Juan Barros die door de
paus in 2015 tegen de uitdrukkelijke wens van
de Chileense bisschoppen aan het hoofd van het
bisdom Osorno was aangesteld. Barros was er door
misbruikslachtoffers van beschuldigd medeplichtig
te zijn geweest aan misbruik.
Toen hij door kardinaal Sean O'Malley publiek
werd gekapitteld over zijn optreden tegenover de
slachtoffers maakte de paus excuses en besloot
hij diepgaand onderzoek te laten instellen.

Paus roept jongeren
op tot verkondiging

In zijn boodschap voor Missiezondag van oktober,
die tijdens het pinksterweekend in Rome is
bekendgemaakt, heeft paus Franciscus de
jongeren wereldwijd opgeroepen tot verkondiging.
Missiezondag valt sinds 1926 op initiatief van
paus Pius XI jaarlijks op de voorlaatste zondag van
oktober, dit jaar is dat 21 oktober. Het thema van
de boodschap luidt: Laten wij samen met jonge
mensen het Evangelie verkondigen. Het is de missie
van de Kerk om de wereld te besmetten met het
virus van de liefde om zo vervulling te geven aan
het leven, aldus paus Franciscus.
In zijn boodschap roept Franciscus iedereen, maar
vooral de jongeren, op om na te denken over onze
roeping hier op aarde. Hij drukt hen ook op het
hart om niet bang te zijn voor Christus en zijn
Kerk, die een schat te bieden hebben die het leven
kan vervullen van vreugde. Daarbij nodigt hij ook
elke jongeren uit om zich af te vragen: Wat zou
Jezus doen als Hij in mijn plaats was?
Tot slot spreekt de paus ook zijn vreugde uit over
de inzet van zovele kerkelijke groepen, zoals
parochies, verenigingen, bewegingen, religieuze
gemeenschappen en jongeren die de menselijke
waardigheid bevorderen en blijmoedig getuigen
van de vreugde van het christen zijn.

Bron: Kerknet.be

Amerikaanse bisschoppen
tegen herinvoering doodstraf
Kardinaal Blase Joseph Cupich, de aartsbisschop
van Chicago, en de katholieke bisschoppen van
de Amerikaans staat Illinois protesteren fel tegen
de plannen van de gouverneur van Illinois om de
doodstraf opnieuw in te voeren. Gouverneur Bruce
Rauner maakte maandag zijn plannen voor een
herinvoering bekend. Daarbij verwees hij naar de
recente dodelijke incidenten in scholen in de VS. Hij
zei te hopen dat de herinvoering van de doodstraf
potentiële daders van dat soort misdaden zal
afschrikken.De bisschoppen herinneren eraan
dat de doodstraf strijdig is met de menselijke
waardigheid en het universele recht op leven. Een
moord kan niet ongedaan gemaakt worden door
iemand te doden.

Bron: Kerknet.be

Naar aanleiding van een 2300 pagina's tellend
schokkend onderzoeksrapport bood de paus
opnieuw excuses aan en liet hij drie slachtoffers
naar Rome komen om uitgebreid naar ze te
luisteren. Daarnaast riep hij alle 34 Chileense
bisschoppen naar Rome voor overleg dat afgelopen
week plaatsvond.

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

za 26 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
zo 27 08.00u: Doopdienst
10.00u: Hoogmis
do 31 19.00u: Petrus Donderslof
za 02 19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd
pijporgel wenst te adopteren om zodoende uw dierbare
geliefde te gedenken en het orgel
weer te laten klinken in onze Kathedrale Basiliek. Maandag
t/m vrijdag 08.00 – 14.00u
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 26
wo 30
za 02

17.30u: H. Mis
17.30u: Marialof
17.30u: H. Mis

PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 26 18.00u: Vooravond Hoogfeest Heilige
Drievuldigheid met kindernevendienst
zo 27 08.00u: H. Mis Hoogfeest Heilige Drievuldigheid
met kindernevendienst
ma 28 18.00u: H. Mis
wo 30 18.00u: H. Mis maandelijkse rouwdienst
do 31 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 01
18.00u: H. Mis
za 02 18.00u: H. Mis Vooravond Hoogfeest
Sacramentsdag
zo 03 08.00u: H. Mis Hoogfeest Sacramentsdag met
thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Vriendelijk verzoek om de deelnemers aan de
Wereldjongerendagen januari 2019 te ondersteunen.
Aanmelding tot deelname blijft mogelijk. Geldelijke
ondersteuning is welkom. Offerblok achter in de kerk bij
het prikbord!
• Woensdag 30 mei: maandelijkse rouwdienst om 18.00u.
• Woensdag 30 mei: 19.00u instructie cantors in lokaal 5.
• Donderdag 31 mei: ‘Kwartiertje voor God’ van vier tot zes
’s namiddags.
• Doopdienst zondag 3 juni om 10.00 uur - voorbereidende
doopinstructie donderdag 31 mei om 18.45 uur in de kerk.
• Vooraankondiging: zaterdag 9 juni Vierde ‘Catholic Men’s
Conference’ bij de Driekoningenkerk - organisatie ‘Catholic
Men’s Ministry Suriname’ - Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar in de kerk.
• Hartelijke gelukwensen aan de 37 kinderen die op zondag
20 mei 2018 hun eerste communie hebben gedaan. Een
woord van dank aan de catecheten voor de voorbereiding
en aan allen die bijdroegen tot het welslagen van dit feest!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 27 08.00u: Woord - Comm. Dienst Heilige
Drievuldigheid met kindernevendienst
zo 03 08.00u: H. Mis Hoogfeest Sacramentsdag
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 27
zo 03

09.00u: H. Mis Eerste communie van de kinderen
09.00u: Woord - Comm. Dienst Sacramentsdag
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

vr 25
zo 27

18.00u: Dienst van bevrijding en genezing
10.00u: H. Mis

11.45u: Engelse Woco
zo 03 10.00u: H. Mis. Doopviering: scholen, PK, babies
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.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 26 19.00u: H. Mis. Heilige Drievuldigheid
zo 27 08.00u: H. Mis
za 02 19.00u: H. Mis
zo 03 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.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
zo 27
ma 28
di 29

08.00u: Woco
19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 30 18.30u: Begi Kerki
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u
za 26 10.00u: Eucharistieviering Estherhof
zo 27 08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistieviering
wo 30 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u:
Eucharistieviering
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 8815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
• 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!
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 27
ma 28

08.00u: Eucharistieviering EHC PK
17.00u: Spreekuur
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep van de Charismatische
Vernieuwing
wo 30 17.00u: PK Vormsel
do 01 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 27

07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering Feest van de H.
Drieëenheid

wo 30 08.00u: Schooldienst
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag,
dinsdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Spreekuur Pater Jan: contact maken met het secretariaat.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor
persoonlijk gebed.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen,
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de
ouders met de pater.
De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe
leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage voor de Voorschool kan op het secretariaat van
de St. Clemensparochie, of door storting bij de DSBbank op
het nr:109.86.40 tnv RK Bisdom St. Clemensparochie OVV
Pin Pin.
Majella: Iedere zaterdagavond om 17:30 uur
Eucharistieviering
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen v. OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
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Een grote teleurstelling
Door pater Martin Noordermeer OMI
Onlangs was ik bij mijn huisarts om een
gezondheidsverklaring af te halen dat ik geschikt
was en in aanmerking kon komen voor een
rijbewijs. Ik had al zo’n verklaring van iets meer
dan een half jaar geleden maar die was verlopen.
Ik moest dus weer een nieuwe halen. Het rijbewijs
kan ik trouwens pas in augustus krijgen.
Toen ik eenmaal bij de huisarts zat, dacht ik ‘hij
kan dan meteen even naar mijn duim kijken die
soms bij bepaalde bewegingen pijnlijk aanvoelde’.
De dokter nam mijn duim in zijn handen, voelde en
bewoog een beetje en zei toen: ‘U heeft een Händleduim.’
Ik begon me een beetje vereerd te voelen een

DOORDENKERTJE

”Het ego zegt: als alles op zijn plek valt, voel
ik rust.
Het hart zegt; als ik rust voel, valt alles op
zijn plek.”

Het kerknieuws,
ma. - vr. om 10.00u
en de herhaling om 16.00u

vervolg van pagina C3

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
zo 27 08.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
ma 28 16.30-18.00u: Catechese (leidster) EHC
di 29
18.00u: Diaconiegroep
wo 30 16.30-18.00u: Catecheseles H. Vormsel (leidster)
en spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens afspraak)
do 31 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan (volgens afspraak)
za 02 19.00u: Eucharistieviering (p. Redemptoristen)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
zo 27 09.00u: Woco
Mededeling:
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.6808331/8600078
email: alwinlinger@gmail.com
za 26
di 29
wo 30
do 31
vr 01

19.00u: Eucharistieviering
18.30u: Gebedsdienst
16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
18.30u: Eucharistieviering
16.30u: PK-EHC (leidster)

pijnlijke duim te hebben als George Friedrich
Händle, de grote musicus van het Alleluiakoor. Dat
overkomt niet iedereen, dacht ik. Ik verplaatste
meteen in wat andere mensen over mij zouden
zeggen, als ze dit zouden weten: ‘Gunst, die Pater
Noordermeer, wat moet die toch afzien met zijn
Händle-duim als hij orgel speelt in de basiliek.’
Toch wilde ik nog een beetje duidelijiheid van
de dokter en zei: ‘Maar dokter, George Friedich
Händle speelde geen orgel of piano maar was een
beroemde violist.’ ‘Pater,’ kreeg ik als antwoord,
‘u zoekt het waarschijnlijk in de verkeerde
richting. Uw duim heeft niets te maken met de
grote musicus, Händle. U heeft eenvoudig een
“bromfiets-handel” duim. Ontgoocheld verliet ik de
spreekkamer.

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
17.30u: Volwassenencatechese
za 02 19.00u: Eucharistieviering
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes.
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
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.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 27
di 29
wo 30

09.00u: Woco
19.00u: Rozenkransgebed
17.00u: Charismatische bijeenkomst

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 26 18.00u: Viering van H. Vormsel. Processie vanuit
de parochiezaal. H. Mis. Vormheer Mgr. Wilhelmus de
Bekker, emeritus
zo 27 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. H. Drieëenheid
ma 28 19.00u: H. Mis
di 29
16.00u: Seniorensoos
16.30u: Parochiecatechese
17.00u: Doopinstructie
wo 30 10.00u: Volwassenencatechese
17.00u: Volwassenencatechese
19.00u: H. Mis
do 31 18.30u: Gebedsgroep
vr 01
07.00u: Morgengebed. H. Mis. Stille aanbidding
gedurende de dag
12.45u: Middaggebed
16.00u: Gebedsgroep Hazard
18.00u: Sacramentslof

Mededeling
Ouders en doopgetuigen van vormelingen worden vezocht
hun kind zelf naar de vormseldienst te begeleiden.
Groot Henar: geen dienst op 27 mei vanwege het H.
Vormsel op Wageningen
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 27

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco van de Heilige Drieëenheid
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

zo 27 08.00u: Rozenkransgebed
09.00u: Viering van H. Vormsel. Vormheer Mgr. Wilhelmus
de Bekker, emeritus
ma 28 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 30 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
Mededeling
Ouders en doopgetuigen van vormelingen worden vezocht
hun kind zelf naar de vormseldienst te begeleiden.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 27

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(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.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e 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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag
19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende
			
Bijstand
Donderdag
19.30u - Aanbidding Allerheiligste 		
			
Sacrament
Zaterdag
16.30u - Catechese
		
18.00u - Eucharistieviering
Zondag 		
09.00u - Eucharistieviering
		
19.30u - Eucharistieviering
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