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Conference on Theology in the Caribbean Today

Door: Paul Tjon Kiem Sang
Gastheer
Ons Bisdom zal van 11 tot en met 15 juni a.s.
gastheer zijn voor de 19de Conference on Theology
in the Caribbean Today (CTCT). Deze conferentie, die
om de twee jaar wordt gehouden steeds in een ander
bisdom in de regio, ontstond vanuit de behoefte om
een manier van theologische reflectie te ontwikkelen
die meer geworteld is in de eigen realiteit van de
Caribbean.
In feite was gepland om de 18e conferentie (in 2016)
te houden in Suriname, maar vanwege de drukte
rondom de bisschopswijding dat jaar en om de
nieuwe bisschop de kans te geven om zich eerst goed
te ‘settlen’ in zijn bisdom, is toen besloten om het dat
jaar te houden in St. Lucia en de beurt van Suriname
te verschuiven naar 2018.
Basisuitgangspunten
De CTCT wil door middel van deze conferenties
niet alleen werken aan een eigen methode van
theologische reflectie, maar ook de reflectie zelf
bevorderen. Elke christengelovige moet regelmatig
nadenken over en reflecteren om zijn/haar geloof
– wat in het kort een simpele omschrijving is van
theologie – en niet enkel passief ‘consumeren.’
Om het voorgaande te bereiken heeft CTCT enkele
basisuitgangspunten vastgesteld:
1) de beoefenaren van theologische reflectie zijn
allen die betrokken zijn in een of andere vorm van
dienstbaarheid naar de andere – zij die geestelijke
begeleiding geven, of die preken bij liturgische
vieringen, of die spreken tot kerkelijke groepen, of zij
die deel zijn van de kerkelijke leiding;
2) vele personen van de Caribbean zijn zeer hoog
opgeleid, enkelen van hen veel meer zelfs dan hun
collega’s in Noord-Amerika en Europa;
3) de mensen van de Caribbean zijn zeer religieus,
zij behoren tot een verscheidenheid aan religieuze
instituten. Zij houden van filosofische discussies,
vooral over religieuze onderwerpen, zelfs al hebben

zij zelfs geen formeel onderwijs gevolgd;
4) de leken spelen een belangrijke rol in de kerk van
de Caribbean en dit zal alleen maar groeien in de
toekomst. Zij leiden parochies, gaan voor in diensten,
verzorgen preken, sommigen zijn geestelijke
begeleiders, en sommigen hebben wat training gehad
op deze gebieden;
5) het bovenstaande geldt in het bijzonder voor
vrouwen, zowel leken als religieuzen.

Klimaatverandering
Tijdens deze conferentie wordt door verschillende
personen – bisschoppen, priesters en leken –
inleidingen verzorgd over het thema. Voor dit jaar
is het thema: Laudato ’si: Caribbean Responses.
Toen vorig jaar werd gebrainstormd over het thema
van de conferentie voor 2018 werd de regio ernstig
getroffen door twee verwoestende orkanen.
Het fenomeen van orkanen is niet nieuw in de
regio, maar wat wel gemerkt wordt is dat deze qua
intensiteit steeds lijken toe te nemen. Dit wordt door
velen toegeschreven aan de veranderingen in het
klimaat waarvan de oorzaak gezocht moet worden
in menselijk handelen en de wijze waarop wij
gestadig de schepping schade toebrengen. Er wordt
vanuit natuurwetenschappelijke hoek decennialang
hiervoor gewaarschuwd, maar deze lijkt maar niet
door te dringen.

Laudato ‘si
De kerk – in de persoon van paus Franciscus – heeft
zich nu ook heel sterk geworpen in de strijd tegen
de verdere vernietiging van het milieu. Met zijn
encycliek Laudato ’si heeft de paus heel nadrukkelijk
de aandacht gevraagd voor de bescherming van Gods
schepping, omdat uiteindelijk de veroorzaker zelf –
de mens – er het meest onder zal leiden.
Geïnspireerd door deze encycliek en gedwongen
door de effecten van de orkanen van vorig jaar,
hebben de organisatoren van de CTCT toen besloten
om de conferentie van dit jaar te wijden aan Laudato
’si en hoe wij daarop antwoorden.

Speerpunt Mgr. Choennie
Het toeval – of misschien wel de voorzienigheid –
wilde dat onze bisschop liefde voor de schepping en
behoud van de natuur als een van zijn speerpunten
plaatste. Als uitvloeisel hiervan is toen ook een
samenwerking aangegaan met Conservation
International Suriname, omdat wij als kerk best
het voortouw mogen nemen in het opkomen tegen
verdere vernietiging van ons milieu en heel de
schepping met steeds meer liefde gaan bejegenen.
Een volgende toeval – of werk van de voorzienigheid
– was dat paus Franciscus aankondigde dat er in
oktober 2019 een speciale synode over de Amazone
zal worden gehouden. Ter voorbereiding van deze
synode heeft de paus een speciale raad benoemd en
heeft ook mgr Choennie benoemd tot lid van deze
raad om de Guyana’s te vertegenwoordigen.
Voorvechter van het milieu
Het thema van deze 19e CTCT is dus alleszins op
zijn plaats en de verschillende inleiders hebben
hun presentaties daarop afgestemd. In totaal
zullen er vijftien inleidingen verzorgd worden door
bisschoppen uit de Caribbean en Brazilië, priesters
en lekentheologen.
Een van de speciale gasten is de premier van
Dominica, wiens inleiding zal gaan over zijn eiland,
hoe men is omgegaan met de vernietiging van de
orkanen en hun plannen voor ’s werelds eerste
‘climate resilient country.’
Tijdens deze conferentie zal tevens een van de
emeritus-bisschoppen uit de regio, mgr Anthony
Dickson, voormalig bisschop van Bridgetown
(Barbados) op speciale wijze worden gehuldigd als
‘voorvechter van het milieu.’

Toegang tot de conferentie staat in principe open
voor eenieder. Er zal een kleine bijdrage per dag
gevraagd worden om de kosten te helpen dekken.
Vanzelfsprekend zal de hele conferentie in het Engels
worden verzorgd.
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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

Opgericht 01 januari 1956
Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
OMHOOG”
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geloof & leven
Sacramentsdag (en Feest van het H. Hart)
Door pater Martin Noordermeer OMI
Eerbied en geloof
Op de donderdag na de zondag van de Drie-eenheid
of Drie-vuldigheid, vieren we in de katholieke
kerk Sacramentsdag. Aangezien dit in Suriname
tegenwoordig niet meer een vrije dag is, wordt het
gevierd op de zondag erna.
Op die dag gedenken wij, dat Jezus zich onder
de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen
wil geven als spijs en drank en voortdurend
onder de mensen wil blijven door middel van
Zijn waarachtige tegenwoordigheid in de
geconsacreerde offergaven.
De eerbied die in onze katholieke kerk voor de
geconsacreerde gaven bestaat, wordt op die dag
benadrukt. De zogenoemde sacramentsprocessie
is een uitdrukking van onze eerbied en geloof in de
waarachtige tegenwoordigheid van Christus in het
geconsacreerde brood.
Christelijke Menorah
In onze kerken getuigen de ‘godslampjes’, dat
rode lichtje bij het tabernakel, van ons geloof
in de echte, aanwezigheid van Christus in het
tabernakel. Tabernakel is een latijns woord dat
via het Oude Testament tot ons is gekomen:
Tabernaculum, zoals de Vulgaat het “Heilige der
Heiligen” noemde.
De plaats waar de Ark van het Verbond stond met
daar in de ‘Twee Stenen Tafelen” waarop Jahwe de
tien woorden, de tien raadgevingen voor Zijn volk
had geschreven. Bij ons zijn die beter bekend onder
de naam “De Tien Geboden”.
Daar in het “Heilige der Heilige” stond de zevenarmige kandelaar, de Menorah, die dag en
nacht brandde om Gods tegenwoordigheid te
benadrukken! Ons altijd brandend godslampje, dag
en nacht, is onze christelijke Menorah. Het brandt
altijd om Gods aanwezigheid te onderstrepen.
Sacramentsprocessie
Rond 1250 werd Sacramentsdag een populaire
feestdag. Vooral de grote populaire Heilige,
Thomas van Aquino heeft hiertoe zeker
bijgedragen. Het werd al vrij vlug door de gehele
katholieke Kerk gevierd met lange processies

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

Bezoek de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
en op Youtube:
Centraal Media Informatie
RK Bisdom Paramaribo

waaraan werd deelgenomen door bijna iedereen
die zich katholiek voelde.
Het middelpunt van de sacramentsprocessie
was de Monstrans met in het centrum de
geconsacreerde hostie. Zingend, biddend trok
men van de ene kerk naar de andere, en werd echt
eerbied getoond aan de in de Monstrans geplaatste
geconsacreerde hostie.
Elke processie, hoe lang of kort ook, werd
liturgisch afgesloten door het zingen van het
Tantum Ergo, en de zegen door de priester met het
Allerheiligste, geplaatst in de Monstrans. Denken
wij aan onze geweldige processie vorig jaar door
de straten van het centrum van Paramaribo. Wat
een geloofsuiting is dat geworden!
Ook kwam het Lof in opgang. Vooral op
zondagmiddag, als een soort plechtige, maar erg
volkse vespers werd het Allerheiligste uitgesteld,
liederen gezongen, rozenkrans gebeden. Het was
geen liturgische activiteit maar een devotie, paraliturgie.
Het enige liturgische van het Lof was het zingen
van het Tantum Ergo, de zegen door de priester
met de Monstrans en daarin de geconsacreerde
hostie uit de voorgaande eucharistieviering.. Dat
was het enigste dat door de kerk als liturgisch was
voorgeschreven.

Veranderingen
In de na het Vaticaans Concilie op gang gekomen
vernieuwingen en veranderingen werd ook het
Lof ongebruikelijk, evenals de latijnse taal, de
liturgische muziek, het gregoriaans, de gebeden
en/of gezongen vespers, het officiële Avondgebed
van de katholieke kerk.
De veranderingen gingen snel en erg ver en velen
konden niet meekomen. De katholieke kerk was
niet meer die universele kerk zoals die eeuwenlang
altijd geweest was. De vernieuwing die door
Zalige Paus Johannes XXIII op gang gezet was, en
door hem aangemoedigd omdat de Heilige Geest
bezig was in Gods Kerk, is erg snel en heeft diep
ingegrepen in het kerkelijk leven.
Na jaren van onrust en ongenoegen van velen
komt er geleidelijk aan weer rust, en is er een
generatie over heen gegaan. Men komt tot rust
en in die rust komen vele waardevolle zaken uit
het verleden weer terug. Er is weer een verlangen

naar mysterie, het heilige, een mooie liturgie,
teruggaand op de bronnen. Gods Geest is en blijft
in Gods Kerk werkzaam.

Verdubbeling
Sacramentsdag mogen we ook zien als een
verdubbeling van Witte Donderdag. Witte
Donderdag, met de pijnlijke gebeurtenissen, na
een zo plechtig Laatste Avondmaal van Jezus met
Zijn Apostelen, zoals Zijn lijden, verraderskus,
verloochening, schijnproces, veroordeling, lijden
en dood, nodigt nu niet direct uit tot vreugde en
blijdschap. Daarom heeft de Kerk op de tweede
Donderdag na Pinksteren een soort “TweedeWitte-Donderdag” ingevoerd om op die dag
God te danken voor de geweldige gaven van de
Eucharistie.
Hetzelfde geldt voor het feest van het H. Hart
van Jezus. Dat is een verdubbeling van Goede
Vrijdag. Dat wordt gevierd op de derde vrijdag
na Pinksteren. De pijnlijke gebeurtenissen van
Witte Donderdag en Goede Vrijdag krijgen toch
door de Verrijzenis van Jezus op de Derde Dag
weer een blijde karakter en daarom vieren wij
Sacramentsdag en het Feest van het heilig Hart!

Frangere Panem
In Paramaribo, vlak bij de H. Familiekerk op Zorg &
Hoop is er een straat die heet: Fransje Panestraat.
Helaas is de schrijfwijze verkeerd. Het moet zijn
“Frange Panem Straat”. Het doet nu voorkomen
alsof de voornaam Fransje is en de familienaam
Pane. Niets is minder waar! De naam van deze
bloem is ontleend aan het latijn “Frangere panem”
en dat betekent “Het brood breken”.
Vele bloemen hebben allemaal een officiële latijnse
naam. De bloem kreeg die naam omdat hij altijd
rond Sacramentsdag in volle bloei stond. Het is een
mooie witte, zijdeachtige bloem, met een gouden
hartje en zilveren stampers. In alle tropische
landen vind je deze bloem die rond het feest van
het Sacrament altijd in volle glorie bloeit.
En dat komt weer omdat de datum van het feest
van Pasen bepaald wordt door de komst van de
lente. De natuur begint weer te leven in al zijn
glorie en pracht. Een prachtige decoratieve bloem
voor Sacramentsdag, het feest van het breken van
het brood, het Frangere Panem.
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Bijzondere bedevaart tijdens Pinksterweekend
door Stichting Devotie Petrus Donders
Verjaardag zaligverklaring
Tot onze bijzondere bedevaarten rekenen we
ook die welke wij jaarlijks organiseren rond de
herdenking/viering van de verjaardag van de
zaligverklaring van onze Petrus Donders. Paus
Johannes Paulus ll verrichtte deze bijzondere
handeling op zondag 23 mei 1982 in Rome.
Op zaterdag 19 mei hadden wij dan ook - als
voorloper op woensdag 23 mei - deze bijzondere
bedevaart met een recordaantal deelnemers van
ruim 100. Na het reisgebed, de mededelingen
en de groepsfoto op het achterbordes van de
kanselarij vertrokken wij rond 7 uur in de ochtend
in vijf grote bussen richting Coppenamepunt; van
hieruit werden wij veilig en vlot in vier rivierboten
richting Batavia vervoerd.
Tot het grote gezelschap behoorden Mgr. Karel
Choennie, de priester redemptoristen pater
Gilson da Silva, pater Rudolf Croon, pater Ricardo
Geraldo de Carvalho, frater redemptorist Josivan
Severino da Silva, onze bedevaartpastoor pater
Martin Noordermeer, diaken Guillaume Karsters,
vele parochianen van de diverse parochies uit
Paramaribo en omgeving, een religieuze van de
St.-Agneskerk Amsterdam (tijdelijk in ons land
op oriëntatie en voor dienstbaarheid) en overige
belangstellenden voor Zalige Petrus Donders en
voor Batavia.

voor in de eucharistieviering bijgestaan door vier
priesters en een diaken. Diaken Guillaume hield
een goede en inspirerende overdenking over het
thema van het evangelie: Gij zult de Heer uw God
beminnen en uw naaste als uzelf.
Bij de tientallen intenties voor genezing van
zieken en voor het welzijn van allen hebben
wij ook gebeden voor onze Mgr. Karel voor een
goede afloop - en een voorspoedig herstel van een behandeling die hij in de week van 21
mei zal ondergaan in het ziekenhuis. Aan het
eind van de dienst in de kerk heeft een achttal
bedevaartgangers een extra zegen ontvangen
van de bisschop, de overige voorgangers en de
aanwezigen.
Bij statie nummer 14 eindigde deze bijzondere
bedevaart – met kruisweg- en eucharistieviering
- in het kader van de herdenking van dag van
zaligverklaring van Petrus Donders. Dank aan alle
deelnemers aan deze bedevaart – monseigneur,
geestelijken, pelgrims, medewerkers en overige

Veel regen, toch mooie dag
Vanwege de regen moesten wij deze keer – voor
het eerst – de kruisweg vanaf statie 8 (tot en met
statie 13) verder in de kerk vieren. Mgr. Karel ging

Father Pedro Torres van Region 1, Guyana
Ik geef hem enkele bidprentjes en flyers mee (in
het Nederlands), alsook de 10 medailles die ik over
had en een fles wijwater.

door Stichting Devotie Petrus Donders, een verslag van Marilyn
Tsie A Foeng
Patroonheilige Indianen
Op vrijdag 18 mei jl. ontmoette ik father Pedro
Torres bij de ingang van de kathedraal. Hij was
vergezeld van zuster Regina (van de Blauwe
Zusters) en op zoek naar materiaal over Zalige
Petrus Donders, o.a. medailles.
Na een korte introductie nodigde ik hem uit naar
mijn kantoor. Samen met de zuster kwam hij een
poos later naar mijn kantoor. Hij is van Paraguay
en woont en werkt nu in de binnenlanden van
Guyana onder de indianen. Zoals hij vertelt, is
Zalige Petrus Donders de patroonheilige van die
gemeenschap.
Het gesprek gaat natuurlijk over Zalige Petrus
Donders en ik vertel hem over het bestaan en de
activiteiten van onze Stichting Devotie Petrus
Donders. Hij kan helaas niet mee op de bedevaart
van 19 mei a.s. omdat hij een training verzorgt en
op 22 mei weer zal vertrekken.
Hij is enthousiast en ziet een bedevaart vanuit zijn
gemeenschap naar Suriname als een mogelijkheid.

Relikwie Zalige Petrus Donders
Na mijn reportage over de ontmoeting aan het
bestuur wordt besloten een ontmoeting met de
pater te arrangeren. Op maandag 21 mei om 17.30
uur bezoek ik hem samen met Gerard en Irma in
het klooster van de Blauwe Zusters.
Het is een heel aangenaam gesprek waarin hij
vertelt dat hij de mensen met wie hij werkt meer
wil vertellen over Zalige Petrus Donders en met
hen de devotie tot hem wil versterken. Hij is op
zoek naar materiaal en informatie in het Engels.
De bisschop had hem ook een relikwie beloofd,
maar dat is er niet van gekomen. Dat was het
moment waarop Gerard hem het beeldje van Zalige
Petrus Donders aanbood. Hij leek daarmee heel erg
ingenomen te zijn!
Later is Gerard na toestemming van de bisschop
teruggekeerd naar het klooster met een relikwie
voor de pater (stukjes hout van de tweede lijkkist
van Petrus Donders). De dankbaarheid was
duidelijk te lezen op het gezicht van pater Pedro
(Petrus van Petrus Donders). Hij zal in zijn kerkje
een speciale plek gereed maken, toegewijd aan
Zalige Petrus Donders!

personen – voor hun bijdrage tot het welslagen
van deze mooie dag. De volgende bedevaart zal
plaatsvinden op zaterdag 30 juni a.s. Volg de
bekendmakingen.

Reacties
Mooie plaats; we komen voor het eerst.
Is veranderd: we komen na jaren. Waren toen nog
houten kruiswegstaties.
Veel werk te verzetten; sterkte aan de stichting.
Dank voor jullie inzet; voor jullie goede werken
zal ik een maandelijkse geldelijke bijdrage doen,
gaarne ontvangen wij jullie bankrekeningnummer.
Was een prachtige viering met Mgr. Karel, vier
priesters en een diaken, voor zover ik het weet is
dit de eerste keer op Batavia een H. Mis met zoveel
celebranten. Ook de (rijke) zegen met wijwater –
voor allen in de kerk - door Mgr.
Komen tot rust en bezinning met zo’n bedevaart,
de moeite waard.
Begrijpelijk dat door de regens het onderhoud van
het terrein niet optimaal is gedaan.

very much for your emails which caused me so much
joy. I am very happy that Blessed Peter Donders
allowed us to meet together at the Cathedral Basilica
of St. Peter and Paul where his remains is presently.
I also want to thank all the members of the
Foundation Devotion Peter Donders for the beautiful
statue and the relics of Blessed Peter Donders that
for me personally is a gift from God and from the
very same Blessed Peter Donders.
How infinitely good God is to me! Let us always keep
God in the first place, by uniting our will in God’s will
as Blessed Peter Donders, so that we may continue
to do every good work for the glory of God and
salvation of souls.
I pray that God filled your day with blessings!!!
Fr. Pedro Torres, IVE
St. Rose of Lima Roman Catholic Church
Santa Rosa, Acquero P. O., Moruca River – Region 1
South America, Guyana
Tel. 592-674-0037”

Dankbaarheid
Op 24 mei jl. ontvingen wij van father Pedro Torres
het volgende e-mailbericht:
“I have not stopped giving thanks for you,
remembering you in my prayers” Ephesians 1:16.
Goedemiddag mevr. Marilyn,
Here by the grace of God keeping well. Thank you
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liturgie & leven
Schriftlezingen
hogepriester van het waarachtige heil. De tent van
zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de
vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil
zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat
van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom
binnengegaan, eens voor altijd en Hij heeft een
eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed
van bokken en stieren en de gesprenkelde as van
een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat
zij wettelijk rein worden, hoeveel groter is dan de
kracht van Christus’ bloed! Door de eeuwige Geest
heeft Hij zichzelf aan God geofferd, een smetteloos
offer dat onze ziel zuivert van dode werken om de
levende God te eren. En daarom is Hij middelaar van
een nieuw verbond: er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden die onder het
eerste verbond zijn bedreven; nu kunnen zij die door
God geroepen zijn het erfdeel ontvangen dat hun is
toegezegd.

Hoogfeest van het heilig Sacrament
Eerste lezing: Uit het boek Exodus 24, 3-8
In die dagen stelde Mozes het volk in kennis van alle
woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig
betuigde het volk: ‘Alle woorden die de Heer tot ons
gesproken heeft, zullen wij onderhouden.’ Daarop
stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift.
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de
berg een altaar, en stelde twaalf wijstenen op, naar
de twaalf stammen van Israël. Toen gaf hij jonge
Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als
brand- en slachtoffer voor de Heer. Mozes nam de
helft van het bloed, en deed dat in schalen, terwijl
hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam
hij het verbondsboek, en las dit voor aan het volk. En
zij verzekerden: ‘Alles wat de Heer zegt, zullen wij
doen en ter harte nemen.’ Vervolgens nam Mozes het
bloed, sprenkelde dat over het volk, en sprak: ‘Dit is
het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van
al deze woorden, met u sluit.’
Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën
9, 11-15
Broeders en zusters, nu is Christus gekomen, de

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Marcus 14, 12-16. 22-26
Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag
waarop met het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen

tot Jezus: ‘Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen
gaan treffen zodat Gij het paasmaal kunt houden?’
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de
opdracht: ‘Gaat naar de stad en daar zult ge een man
tegenkomen die een kruik draagt; volg hem en zegt
aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De
meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar
Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met
rustbedden en van al het nodige voorzien; maakt
daar alles voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun
gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder
de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden: ‘Neemt, dit
is mijn Lichaam.’ Daarna nam Hij de beker en na het
spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en
zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: ‘Dit is
mijn Bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor
velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken
van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag
waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het koninkrijk
van God.’ Nadat zij de lofzang gezonden hadden
gingen zij naar de Olijfberg.

Gedachten bij de schriftlezingen

Nadat de Tien Woorden zijn gegeven, gaat Mozes
opnieuw de berg op om nadere details van God
te vernemen (Exodus 20,21). Wanneer hij in
24,3 bij het volk terugkomt en alle geboden en
rechtsvoorschriften vertelt, verklaart het volk met
één stem dat ze alle woorden die de Eeuwige heeft
gesproken zullen doen. Het verhaal volgend zien we
dat het verbond wordt gesloten en bekrachtigd met
een aantal elementen die zo fundamenteel zijn dat ze
de tijd trotseren. Mozes schrijft alle woorden van de
Eeuwige op en in alle vroegte bouwt hij een altaar
met gedenkstenen voor de twaalf stammen van
Israël. Brandoffers en vredeoffers worden gebracht.
Met het bloed hiervan besprenkelt Mozes eerst het
altaar en dan het volk, waarbij hij zegt: ‘Met dit bloed
wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met
u heeft gesloten door u al deze geboden te geven’
(24,8). Tussen beide besprenkelingen in leest Mozes
het Verbondsboek voor en het volk zegt: ‘Alles wat
de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen’
(24,7). ‘Ter harte nemen’, in het Hebreeuws: ‘doen
en horen’, in die volgorde. Al doende gaat het volk
zich de woorden van de Heer eigen maken: begrijpen
en leren. Zo’n leerproces van geleidelijkheid vraagt
vertrouwvol geduld en dat is vaak moeilijk op te
brengen. Volgens 24,3-8 zijn de elementen van het
verbond tussen God en het volk: offers, bloed en het
woord van God, bezegeld door de instemming van het
volk.

Een (ver)nieuw(d) verbond
De brief aan de Hebreeën is geschreven in de taal
van de offercultus. Jezus wordt voorgesteld als de
verheven en uiteindelijke hogepriester. Hij bezit het
eeuwige en onvergankelijke priesterschap, omdat
Hij geen offers van dieren heeft gebracht zoals de
hogepriesters in de tijd van de tempel keer op keer
deden, maar zichzelf. Door dit eenmalige offer heeft
Jezus de toegang tot God voor ons gelovigen eens
en voor altijd vrijgemaakt, met als doel om ons te
brengen tot de dienst van de levende God (Hebreeën
9,14). Het verbond tussen God en de mensen is
vernieuwd én nieuw. Het is vernieuwd in die zin dat
elementen van het eerste verbond, het offer en het
bloed, er deel van uitmaken. Zonder het vergieten van
bloed is er geen vergeving, aldus 9,22. Het verbond is

nieuw, totaal en radicaal nieuw, omdat Jezus het offer
heeft volbracht met zijn eigen lichaam en bloed.

Het verbond vernieuwd
De terminologie in Marcus 14,22-25, de passage die
in de traditie bekend staat als ‘de instelling van de
eucharistie’, komt niet uit de lucht vallen. De eerste
lezing uit Exodus 24 geeft, zoals we gezien hebben,
de elementen van een verbondssluiting. De woorden
‘vergieten’ (in Exodus 24,6.8 vertaald met ‘uitgieten’,
‘besprenkelen’), ‘bloed’ en ‘verbond’ staan eveneens
in Marcus 14,22-25. Jezus zegt bij het aanreiken
van de beker: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het
verbond, dat voor velen vergoten wordt’ (14,24). Hij
sluit een verbond met zijn leerlingen en met al hun
nakomelingen. De aanduiding ‘velen’ geeft aan dat het
verbond niet is beperkt tot de kring van de leerlingen.
Binnen het Marcusevangelie zelf wordt deze passage
eveneens terdege voorbereid. De volgende thema’s
zijn daarbij van belang:
- het zaad dat de zaaier zaait, zal brood worden en
tegelijkertijd is het zaad het woord dat vrucht zal
dragen, wanneer het door mensen wordt gehoord en
opgenomen (4,1-20).
- Marcus heeft twee broodverhalen, twee passages
waarin Jezus brood breekt en deelt ten behoeve van
een grote menigte. In 6,35-44 spreekt Jezus een
zegenbede uit over de broden (6,41). In 8,1-9 spreekt
Hij over de broden eerst een dankgebed uit, dan
breekt Hij die en geeft ze aan de leerlingen die de
stukken brood vervolgens doorgeven aan de mensen
(8,6). Daarna zegt Hij een zegenbede over de vissen
(8,7). Jezus heeft dus al eerder dan tijdens zijn laatste

maaltijd brood gebroken en uitgedeeld, zeg maar
eucharistie gevierd.
- Het woordje ‘is’ in ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn
bloed’ in 14,22.24 wil zeggen: verwijst naar, betekent,
is een teken van, stelt present. Een soortgelijke
betekenis van ‘zijn’ komt in Marcus vaker voor,
bijvoorbeeld in de uitleg van de parabel van de zaaier
in 4,15-20.
- De aankondiging in 10,45 over het lijden en sterven
van de Mensenzoon is een belangrijke sleutel voor het
verstaan van 14,22-25. In Marcus 14,22-25 komen al
deze elementen samen in de vorm van het brood en de
wijn bij de Pesachmaaltijd. Jezus staat op het punt zijn
leven te geven. Zijn leven geven is de meest ultieme
vorm van geven, is alles geven. Jezus spreekt het
zegengebed uit over het brood, Hij breekt het, geeft
het aan zijn leerlingen en verwijst naar het gebroken
worden van zijn lichaam. Hij spreekt over de beker
het dankgebed uit, Hij reikt die aan en duidt hem als
verbond. Jezus viert eucharistie als verbondssluiting.
Hij vernieuwt het verbond dat al bestond tussen God
en het volk Israël, en wel met zijn eigen lichaam. Als
teken hiervan breekt Jezus het brood dat zijn lichaam
is en schenkt Hij de beker wijn als zijn vergoten bloed.

Sacrament
Het eucharistisch brood is het lichaam van Christus,
de wijn is het bloed van Christus. Dit is hét sacrament
bij uitstek. Daarom horen wij op Sacramentsdag
deze lezingen. Het woord sacramentum betekent
in eerste instantie: eed, afspraak, verbond van
trouw en vriendschap, en van daaruit ook: heilige
handeling, heilig geheim. Het is een mysterie hoe
iemand die fysiek afwezig is toch aanwezig kan zijn.
Het is een heilig mysterie, omdat in het brood en de
wijn de goddelijke werkelijkheid oplicht in de aardse
werkelijkheid. Een verbond is altijd tweezijdig, er
wordt evenzeer iets van de andere partij gevraagd. De
instemming van het volk en de belofte om het Woord
gestand te doen zijn onmisbaar. Daardoor wordt het
verbond bezegeld. Christus is des te meer aanwezig
in het brood en de wijn, anders gezegd: de presentia
is des te meer realis naarmate wij Hem tegenwoordig
stellen in gedachten, woorden en daden van liefde!
Dan blijft Christus in ons, ook als de kelk allang
leeggedronken is en het brood weer weggeborgen.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 04 juni
Dagtekst
Mc. 4,28: De aarde brengt vruchten voort, eerst de
groene halm, dan de aar, dan het volle graan in de
aar.

Overweging:
Ons probleem is niet zozeer dat God ons niet geeft
waar wij op hopen, maar dat wij niet weten waarop
we zouden moeten hopen. Hoop is niet wat je
verwacht; het is wat wat je niet durft te dromen.
Hoop is een opwindend, onwaarschijnlijk verhaal,
met een einde dat maakt dat je jezelf wilt knijpen
omdat je vast en zeker droomt. Het is Abraham die
zijn dubbelfocusbril opzet, niet om zijn kleinzoon te
zien, maar zijn zóón. Het is Mozes die het beloofde
land betreedt, niet met Aäron of Mirjam aan zijn
zijde, maar samen met Elia en de verheerlijkte
Christus. Hoop is geen wens die in vervulling gaat of
een gunst die verleend wordt; nee, het is veel meer
dan dat. Hoop is de onvoorspelbare afhankelijkheid
van een God die het heerlijk vindt om ons te
verrassen met iets wat ons voorstellingsvermogen
te boven gaat, en om aanwezig te zijn zodat Hij onze
reactie kan zien.

Gebed
Barmhartige God, Gij kent mij van verre en weet wat
in mij omgaat. Gij hebt mij bij anderen hier gebracht
om U te loven en te aanbidden. Laat mij in alles
toegewijd zijn aan U en maak mij van harte bereid
om te getuigen van uw waarheid en liefde. Door
Jezus Christus, mijn Heer. Amen.

Dinsdag 05 juni

Dagtekst
Mc. 4,29: Zodra de vrucht rijp is, slaat hij er de sikkel
in omdat het tijd is voor de oogst.

Overweging:
Problemen zullen ons niet deren, tenzij we ze
toestaan ons hard, bitter en sceptisch te maken.
Maar zo hoeft het niet te gaan. Problemen die we
in vertrouwen doorstaan, kunnen ons een nieuw
zicht op God en het leven geven – een zicht op vrede
en hoop. Als we onze moeilijkheden zien als een
gelegenheid om meer te ontdekken van Gods liefde
en zijn macht om te helpen en te zegenen, leren we
om meer op zijn voorziening te vertrouwen. Het
gevolg is dat ons leven wordt gevuld met zijn heldere
liefde. Leer met een kinderlijke afhankelijkheid te
vertrouwen op God als je liefhebbende, hemelse
Vader, dan zal geen probleem je klein krijgen. In die
donkere uren voor zijn kruisiging kon Jezus nog
steeds zeggen: ‘Ik ben niet alleen, omdat de Vader bij
Mij is’ (Joh. 16,32).
Hetzelfde geldt voor jou. Zelfs in dat laatste, donkere
doodsuur, wanneer je lichaam en je hart bezwijken,
zul je in vrede kunnen vertrouwen op Hem die de
rots van je hart en voor eeuwig je deel is.

Gebed
Goede God, steeds opnieuw roept U mensen om te
getuigen van uw aanwezigheid en uw liefde voor
deze wereld. Ik bid U: maak mij weerbaar voor
tegenslag en weerstand, wakker mijn geestkracht
aan en open mij voor uw Woord en uw mensen en
de wereld. Dat vraag ik door Jezus Messias, de mens
naar uw hart, die ik wil volgen, vandaag en al mijn
levensdagen. Amen.
Woensdag 06 juni

Dagtekst
Fil 2,3: Acht in alle bescheidenheid de ander

belangrijker dan uzelf.

Overweging:
Werkelijke nederigheid houdt niet in dat je slecht
over jezelf denkt. Het betekent dat je realistisch
over jezelf denkt. Het nederige hart zegt niet: ‘Ik kan
niets.’ In plaats daarvan zegt het: ‘Ik kan niet alles.
Ik weet wat mijn rol is en ik vervul die met vreugde.’
Wanneer Paulus schrijft: ‘Acht in alle bescheidenheid
de ander belangrijker dan uzelf’ gebruikt hij een
werkwoord dat ‘calculeren’ betekent, of ‘rekenen
met’. Dit woord wijst op een weloverwogen oordeel
dat rust op zorgvuldig afgewogen feiten. Anderen
belangrijker achten dan jezelf betekent niet dat je
zegt dat jij geen rol speelt; het betekent dat je weet
wat jouw rol is. ‘U moet uzelf niet hoger aanslaan
dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over
uzelf denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is
de maatstaf die God u heeft gegeven.’ (Rom. 12,3)
Gebed
Eeuwige God, Gij die de Enige zijt en telkens mensen
roept om U lief te hebben boven al het andere, ik
bid U: breng uw Zoon in mijn herinnering en laat
mij zijn boodschap verstaan, want zijn woord is
betrouwbaar en wijst mij uw richting, dit uur en
altijd. Amen.

Donderdag 07 juni

Dagtekst
2 Kor 5,8: Wij houden moed en zouden liever uit het
lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de
Heer.

Overweging:
Hoe zal het verder gaan met onze wereld, die in
militaire machtsblokken, arme en rijke volkeren,
vrije en totalitaire staten opgesplitst is? Steeds
opnieuw laaien ergens in de wereld oorlogen op,
die over de mensen dood en ellende brengen. In
vele delen van de wereld, dichtbij en veraf, zien
we daden van het ruwste geweld en van bloedige
terreur. Het is nauwelijks te begrijpen waartoe
de mens in de verwarring van zijn geest en hart
in staat is. Het is tegen deze achtergrond dat wij
de woorden van de Blijde Boodschap horen: ‘Laat
jullie niet zo vlug in de war brengen!’ Al die noden
en moeilijkheden maken deel uit van de tegenstand
die onze groei in de fundamentele waarheid juist
moet voeden en in stand houden. Het maakt in ons
krachten los om mee te werken aan de opbouw
van een rechtvaardiger, menselijker wereld. We
worden aangespoord om in toenemende mate
verantwoordelijkheid op te nemen in het leven
van de maatschappij, de staat en de Kerk. Een niet
geringe troost ligt in de vaststelling dat er ondanks
veel schaduw en duisternis ook veel goeds is. Dat
men er niet veel over spreekt, wil nog niet zeggen
dat het niet aanwezig is. Vaak is het zo dat men,
de goede dingen die in het verborgene gebeuren
en misschien pas later zichtbaar worden, ook
moet willen ontdekken en erkennen. Wat heeft
bijvoorbeeld Moeder Teresa van Calcutta niet eerst
in het klein en heimelijk moeten doen, vooraleer een
verbaasde wereld haar persoon en werk opmerkte?
Laat jullie dus niet zo vlug van je stuk brengen!
Gebed
Machtige God, in Jezus van Nazareth bent U mens
geworden. Hij is de dienaar die U gemaakt hebt
tot Heer. Ontoereikend zijn mijn woorden om
uitdrukking te geven aan uw grootheid. Open mijn
oren voor uw stem en doe mij verstaan wat U mij
zeggen wilt. Dat bid ik U in naam van Hem, Jezus
Messias, uw Zoon en mijn Heer. Amen.

Vrijdag 08 juni
Dagtekst
Rom 11,33: O, diepte van rijkdom, zowel van
wijsheid als van kennis van God.

Overweging:
We hebben de wereld om ons heen altijd al
willen begrijpen; het is één van de dingen die ons
onderscheidt van de dieren. Een aantal mysteries
uit het verleden heeft de wetenschap kunnen
doorgronden. Andere zijn nog steeds een raadsel
voor ons. Dit blijft een feit: de verzamelde wijsheid
aller tijden is nog maar een schijntje van alles in
het universum waar de mens zijn vinger achter wil
krijgen. Maar dit onvermogen om de geheimenissen
van Gods schepping te kunnen ontrafelen, zet
geen enkel vraagteken bij het christelijke geloof.
Integendeel, het versterkt ons geloof juist. Het
ingewikkelde samenspel van de sterren en hun baan
begrijpen we niet, maar we weten dat Hij die ze
geschapen heeft het wel begrijpt. En net zo zeker als
Hij de sterren bestuurt, zet Hij voor ons een veilige
koers uit. De volgende keer dat je ’s avonds naar de
sterrenhemel kijkt, denk dan aan de woorden van de
psalmist: ‘De hemel vertelt Gods eer’ (Pslam 19,2)
Gebed
Liefdevolle God en Vader, U ziet naar mij met begrip
en mededogen. Al is wat ik doe maar klein en
onbeduidend, ik vertrouw erop dat U ziet naar mijn
bedoelingen. Ik bid U: maak mij ontvankelijk, opdat
ik uw Woord versta en mijn hart openstel voor U.
Zo bid ik door Jezus, uw Zoon, die, vervuld van uw
Geest, leeft bij U in alle eeuwigheid. Amen.
Zaterdag 09 juni

Dagtekst
Jer 1,4-10: Voordat Ik u in de moederschoot vormde,
koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde
Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u
aangewezen.
Overweging:
Jezus weigerde zich door iets anders te laten
leiden dan door zijn hoge roeping. Zijn hart was
doelgericht. De meeste levens richten zich op niets
in het bijzonder en dat is dan ook waar die levens
op uitdraaien. Jezus had één doel voor ogen – de
mensheid redden van haar zonde. Hij zou zijn leven
samen kunnen vatten met een zin: ‘De Mensenzoon
is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren
was’ (Lucas 19,10). Jezus was zo op zijn taak
gericht dat Hij wist wanneer Hij ‘Het is volbracht’
(Joh. 19,30) kon zeggen. Maar Hij was niet zo op
zijn doel gericht dat Hij onaangenaam was. Juist
het tegenovergestelde. Zijn gedachten waren zeer
aangenaam. Kinderen konden Jezus niet weerstaan.
Hij kon schoonheid vinden in lelies, vreugde in
aanbidding en mogelijkheden bij problemen. Hij
bracht dagen door met zieke mensen en voelde
nog steeds hun pijn. Hij bracht ruim drie decennia
door terwijl Hij door de modder en het slijk van
onze zonde waadde en zag desondanks genoeg
schoonheid in ons om voor onze fouten te sterven.
Gebed
God, U die het recht liefheeft en opkomt voor al wat
kwetsbaar is, tot U bid ik: maak ruimte in mij om
uw Woord te verstaan. Dat mijn hart mild mag zijn,
vol liefde naar elkaar, om te werken aan uw rijk van
vrede. Dat vraag ik U door Jezus, uw Zoon en mijn
Heer, die leeft met U in eeuwigheid. Amen.
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geloofsverdieping
We zijn niets zonder de kracht van de Geest
Tijdens de algemene audiëntie van 23 mei sprak paus Franciscus over het vormsel als christelijk getuigenis.
hij: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de
gave Gods”: de Heilige Geest is het grote geschenk
van God. En wij dragen de Geest allemaal in ons.
De Geest zit in ons hart, in onze ziel. En de Geest
begeleidt ons door het leven opdat wij het juiste
zout en het juiste licht kunnen worden voor de
mensen.

Christelijk getuigenis
Waar de Heilige Geest ons bij het doopsel
onderdompelt in Christus, is het Christus die ons
bij het vormsel vult met zijn Geest en ons zo tot
zijn getuigen maakt, die deel hebben aan hetzelfde
beginsel van leven en missie naar het beeld van de
Hemelse vader. Het getuigenis dat gegeven wordt
door de gevormde geeft aan dat hij de Heilige Geest
ontvangen heeft en dat gehoorzaamt aan diens
creatieve ingevingen.
Ik vraag me af: hoe kun je zien dat wij de gave van
de Geest hebben ontvangen? Als we de werken
van de Geest doen, als we woorden uitspreken die
ons door de Geest geleerd zijn (vlg. 1Kor. 2,13).
Het christelijk getuigenis bestaat uit het enkel en
geheel doen wat de Geest van Christus ons vraagt,
door ons de kracht te geven om dat uit te voeren.
Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Na de catecheses over het doopsel, nodigen deze
dagen na Pinksteren ons uit om stil te staan bij het
getuigenis dat de Geest oproept in de gedoopten,
waardoor hun leven in beweging komt en open
gaat staan voor het welzijn van de ander.

Zout der aarde
Jezus vertrouwde zijn leerlingen een grote missie
toe: “Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht
der wereld” (vlg. Mt. 5,13-16). Dat zijn beelden die
ons doen nadenken over ons gedrag, omdat zowel
een tekort als een teveel aan zout het voedsel vies
maakt, net zoals een tekort of een teveel aan licht
het ons onmogelijk maakt om te zien.
Alleen de Geest van Christus kan van ons echt zout
maken dat smaak geeft en behoedt voor bederf, en
licht dat de wereld verlicht! Dat is het geschenk dat
we ontvangen in het sacrament van het vormsel
waar ik graag met jullie bij wil stilstaan.
Het heet ‘vormsel’ omdat dit het doopsel
bekrachtigt en de genade ervan versterkt (vlg.
de Catechismus van de katholieke Kerk, 1289);
in het oosten wordt het chrismatie genoemd,
omdat we de Geest ontvangen door middel van
de zalving met het chrisma, de door de bisschop
geconsacreerde olie gemengd met parfum. Het is
een term die verwijst naar Christus, de Gezalfde
met de Heilige Geest.
Zalving met de Geest
In het doopsel wedergeboren worden tot het
goddelijk leven is de eerste stap; vervolgens is het
nodig om je te gedragen als kinderen van God,
ofwel te gaan lijken op Christus die werkt in de
heilige Kerk en ons laten betrekken in zijn missie
in de wereld.
Daarin voorziet de zalving met de Heilige Geest:
“zonder uw goddelijke macht, is er niets in de
mens.” Zonder de kracht van de Heilige Geest,
kunnen we niets doen: het is de Geest die ons de
kracht geeft om door te gaan. Zoals heel Jezus’
leven bezield werd door de Geest, zo staat ook
het leven van de Kerk en van al haar leden onder
leiding van diezelfde Geest.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
Jezus de Gezalfde
Ontvangen door de Maagd door het werk van
de Heilige Geest, neemt Jezus zijn missie op zich
nadat hij bij het verlaten van het water van de
Jordaan geheiligd wordt door de Geest die op Hem
neerdaalt en op Hem blijft rusten (vlg. Mc. 1,10;
Joh. 1,32).
Hij verklaart dat heel expliciet in de synagoge
van Nazareth en het is heel mooi hoe Jezus zich
presenteert, wat zijn identiteitskaart is in de
synagoge van Nazareth! Luister naar wat Hij zei:
“De geest des Heren is over mij gekomen, omdat
Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om
aan armen de Blijde Boodschap te brengen” (Lc.
4,18). Jezus presenteert zich in de synagoge als de
Gezalfde, Hij die gezalfd is door de Geest.

Vol van de Geest
Jezus is vol van de Heilige Geest en Hij is de bron
van de Geest zoals door de Vader werd beloofd (vlg.
Joh. 15,26; Lc. 24,49; Hand. 1,8; 2,33). Op de avond
van Pasen blies de Verrezene dan ook over zijn
leerlingen en zei tegen hen: “Ontvang de heilige
Geest” (Joh. 20,22); en op de dag van Pinksteren
daalt de Geest op een wonderbaarlijke manier
over de apostelen neer (vlg. Hand. 2,1-4), zoals wij
weten.
De “Adem” van de Verrezen Christus vult de
longen van de Kerk met leven; en de monden van
de leerlingen, “vervuld van de Heilige Geest”,
openen zich om aan iedereen Gods grote werken te
verkondigen (vlg. Hand. 2,1-11).

Pinksteren
Pinksteren – dat we afgelopen zondag hebben
gevierd – is voor de Kerk wat de zalving met de
Geest bij de Jordaan was voor Christus; ofwel,
Pinksteren is de missionaire impuls om het leven
ten volle in te zetten voor de heiliging van de
mensen ter ere van God. Hoewel de Geest in elk
sacrament werkzaam is, is dat in het bijzonder zo
bij het vormsel dat “de gelovigen ontvangen als
gave van de Heilige Geest” (Paulus VI, Apost. Const.
Divinae consortium naturae).
En op het moment dat de bisschop je zalft, zegt
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gezag en gehoorzaamheid, de leer,
de plaats van traditie en dogma,
tegenstelling tussen oud en jong.
Aan de hand hiervan pogen ze tot
de diepere oorzaken achter te komen die aan de
tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz. Prijs: Srd 5,=
ADOLF ADAM
Het liturgisch jaar vieren en
beleven
Geschiedenis en betekenis van
het liturgisch jaar. In de loop van
een jaar gedenkt de gelovige
gemeenschap in haar liturgie
alles wat God in Christus voor de
mensen heeft gedaan en nog doet.
Brepols, 1987; 289 blz. Prijs: Srd 7,50
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Bewegen

vraag je je af: op welke manier kan ik een stukje
van die last dragen? ‘Zo leef je de wet van
Christus na’, zegt Paulus in Galaten (6:2). Christus
legt vooral dit gebod op: heb uw naaste lief als
uzelf. Liefde is pas liefde als ze concreet wordt en
bereid is pijn te lijden.
Uit: Filippus Dagboek

Onvoorwaardelijke
liefde

Verandering is de sleutel die alle deuren voor
je zal openen, verandering van hart en geest.
Wanneer je zekerheid in Mij is, zul je niet bang
zijn voor veranderingen, hoe drastisch die
ook lijken te zijn. Weet eenvoudig dat iedere
verandering die plaatsvindt voor je bestwil is en
de bestwil van het geheel, of het nu persoonlijke
veranderingen zijn of veranderingen in het land
of in de wereld. Aanvaard eenvoudig dat deze
veranderingen moeten komen en ga met ze mee.
Beweeg je voorwaarts en opwaarts en accepteer
het als Ik je vertel dat het beste nog zal komen.
Je zult het nieuwe veel heerlijker vinden dan
het oude, als je je er snel in begeeft zonder nog
enige weerstand te bieden. Waarom zou je je
leven moeilijker voor jezelf maken? Dat doe je
als je weerstand biedt. Niets kan Mijn handen
weerhouden. De bal is aan het rollen gebracht; de
nieuwe dag is hier en jij bent er deel van als je het
alleen maar accepteert en erin meegaat, anders
zul je achtergelaten worden.
Uit: Open innerlijke deuren

Draag elkaars lasten
Vandaag de dag bedreigt het gevaar van het
individualisme de kerk. Ieder leeft voor zich, soms
ook binnen de gemeente. Ik kom halen wat voor
mij van belang is. Ik ga ergens anders naartoe
als ik niet meer krijgt wat ik wil. Ik houd geen
rekening met de belangen van anderen. Paulus
zet daar een heel andere houding tegenover. Je
bent als gemeenteleden zo verbonden, dat je
bereidt bent elkaars lasten te dragen. Je ziet dus
die ander. Je ziet waar die ander mee rondloopt.
Je ziet de last in zijn of haar leven. En vervolgens

Is het om niet, dat Job God vreest? (Job 1:9). Om
deze vraag draait het hele boek Job. Een vraag
die vandaag ook aan u wordt gesteld: wat is jouw
geloof waard? Wat stelt jouw geloof voor? Volgens
satan zit er heel veel eigenbelang bij als iemand
gelooft. Satan fluistert u in: ‘Het gaat je niet om
God, maar om wat je van God krijgt.’Is dat waar?
Waarom gelooft u? Is het, omdat u zo veel troost
van God ervaart? Ten diepste is de vraag: om wie
gaat het in uw leven? Gaat het om God of gaat het
om uzelf?
Zou u God blijven liefhebben, als u alles
kwijtraakt? Als het zou lijken dat God u niet meer
ziet? Zou u ooit God vaarwel kunnen zeggen?
Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

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 Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u

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

KATHOLIEK ERFGOED
Diaconaat
De eerste van de hogere wijdingen. Deze gaat aan
het priesterschap vooraf.

Diaken
1. Het Griekse
woord wijst op een
dienstbetrekking: dienen
aan tafel. Bij Paulus
worden de diakens
vermeld als medewerkers
en dienaren van de
opzieners.
2. (RK) Persoon die
krachtens zijn wijding
mag preken, de
geloofsleer mag uitleggen
in de catechese, de
doop mag toedienen en
kan helpen bij pastorale bedieningen. Sinds het
Tweede Vaticaanse Concilie worden ook gehuwde
mannen tot het diaconaat toegelaten.
3. (Prot.) Een ambtsdrager in de gemeente, en als
zodanig lid van de kerkenraad. Aan hem is de zorg
voor de maatschappelijk noden toevertrouwd.
Diaspora (Grieks = verstrooiing)
Sedert de Babylonische ballingschap (597 tot 536
v. Chr) naam van de buiten Palestina verspreid
levende joden.
Diocees (Grieks = bisdom)
Kerkelijk rechtsgebied dat door een bisschop
wordt bestuurd.
Diocesaan (Grieks)
Een persoon die tot een bisdom hoort.
Betreffende een diocees (bisdom).

Doop
Liturgische
handeling
waardoor
een kind of
volwassene wordt
opgenomen in de
kerkgemeenschap
en de gemeenschap
met Christus.
De bedienaar
besprenkelt het
hoofd(je) van de dopeling met gewijd water en
zegt: ‘Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon
en de H. Geest’
Doopkaars
Kaars die de
pasgedoopte na het
doopsel ontvangt.
Volgens het oude
christelijke gebruik
drukt de kaars de
paasvreugde uit
door het licht als
symbool van de
verrezen Heer.

Doopvont
Bekken waarboven de dopeling wordt gedoopt.
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wereldkerk
Oecemenische patriarch Bartholomeos bij de
paus

De oecumenische patriarch van Constantinopel
Bartholomeos had vorige week opnieuw een
ontmoeting met paus Franciscus. Het gesprek
vond plaats vlak voor het belangrijke overleg van
de patriarchen van de Oosters-katholieke en de

Oosters-orthodoxe Kerken op 7 juli in de Italiaanse
havenstad Bari. Wellicht was die vervolging van
christenen, die ook in Bari centraal staat, een van
de belangrijkste gespreksonderwerpen.
Het is de achtste ontmoeting tussen de
oecumenische patriarch en de paus. In 1964
vond de eerste ontmoeting plaats tussen de
leiders van de rooms-katholieke Kerk en het
oecumenische patriarchaat. Sindsdien werden
de banden langzaam maar zeker aangehaald.
Sinds de pausverkiezing van Franciscus in 2013
is de toenadering gegroeid tijdens persoonlijke
ontmoetingen in Jeruzalem, Rome en Istanbul
(2014), op het Griekse eiland Lesbos en in Assisi
(2016) en in Egypte (2017).

Bron: Kerknet.be

Paus vraagt creativiteit om priestertekort aan
te pakken
Gebrek aan roepingen
Paus Franciscus heeft op de lentebijeenkomst
van de Italiaanse bisschoppenconferentie de
bisschoppen opgeroepen om priesters tussen de
verschillende bisdommen uit te wisselen om zo het
priestertekort op te vangen.
Zo is er in Piemonte in het noorden van het land
een gebrek aan roepingen, terwijl in het zuidelijke
Apulië een overvloed aan geestelijken is. De paus
stelde vast dat een groeiend aantal bisdommen
met een priestertekort kampt. Dat gebrek aan
roepingen is een gevolg van een genotscultuur, het
relativisme en de dictatuur van het geld.
Maar ook het dalende aantal geboortes, de
misbruikschandalen in de Kerk en de angst om
voor zijn geloof uit te komen dragen bij tot dit
tekort. Franciscus spoorde de bisschoppen aan tot
meer creativiteit om de problemen op te lossen.

Sanering van financiën

In het tweede deel van zijn toespraak vroeg
de paus de Italiaanse bisschoppen om werk
te maken van de sanering van de financiën
van de bisdommen. Hij reageerde daarmee
op de financiële schandalen van de afgelopen
jaren in verschillende bisdommen, waarbij de
voormalige bisschop van Trapani 3 miljoen euro

Paus Franciscus heeft op het feest van de Heilige
Drie-eenheid zondag de gelovigen op het SintPietersplein opgeroepen tot gebed voor Afrika.
Daarbij verwees hij ook naar de zaligverklaring
van de Italiaanse missionaris Leonella Sgorbati, die
in 2006 tijdens de rellen na de toespraak van paus
Benedictus XVI aan de Universiteit van Regensburg
als martelaar in Mogadishu werd omgebracht. Ik
roep alle mannen en vrouwen van goede wil op om
te bidden voor vrede in Afrika.
Met zijn oproep reageert de paus ook
op het dramatische rapport van de
bisschoppenconferentie van DR Congo (CENCO)
over de situatie in hun land. Daarin stellen
de Congolese bisschoppen onder meer een
heropleving van het stedelijke banditisme
vast. Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws
over gruwelijke moorden en ontvoeringen
in verschillende delen van het land, aldus de
Congolese kerkleiders.

Bron: Kerknet.be

van zijn bisdom verduisterde om onder meer een
privéwoning in Rome aan te kopen. Waarna de
bisschop wegens financiële onregelmatigheden uit
het ambt ontzet.
De paus kondigde ook aan dat er werk zal gemaakt
worden van de reductie van het aantal Italiaanse
bisdommen. Momenteel zijn er voor de 52 miljoen
inwoners 226 bisdommen verdeeld over 8
kerkprovincies. Paus Paulus VI kondigde destijds
al aan dat hij dat aantal wilde reduceren, maar dat
is tot op vandaag dode letter gebleven.

Bron: Kerknet.be

Protestants lof voor oecemenische inzet paus
Franciscus
Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van
de Wereldraad van Kerken (WCC), steekt in
een interview met het Zwitserse katholieke
persagentschap Kipa-Apic de loftrompet over
de moedige houding van paus Franciscus in de
oecumenische toenadering. Volgens Fykse Tveit
beseft de paus dat wij op het pad naar christelijke
eenheid niet kunnen blijven wachten tot alle
meningsverschillen zijn opgelost om vooruitgang
te boeken. Christelijke Kerken moeten nagaan wat
zij samen kunnen doen op het vlak van diaconie
en verkondiging en hoe zij samen een christelijk
getuigenis kunnen afleggen.
Door die positieve houding heeft paus Franciscus

Paus roept op tot
gebed voor Afrika

Een hoopvol en vreugde vol
hart
Heer, ik dank U voor uw Woord, want het
geeft troost en hoop. Als ik mijn hoop
verlies of ontmoedigd raak, bid ik dat U
mij helpt om uw Woord beter te begrijpen.
Maak mij deelgenoot van de hoop die
erin te vinden is. Ik wil U beter
leren kennen, zodat ik volledig
zal begrijpen welke grote
verwachtingen ik van U mag
hebben. De hoop die ik vind in
uw Woord, vervult mij hart met
vreugde.

DOORDENKERTJE
Wie geniet van het leven heeft geen haast.

ervoor gezorgd dat er op het vlak van oecumene

ook daadwerkelijk vooruitgang is geboekt. Fykse
Tveit verwijst naar zijn aanwezigheid op de
startviering voor de herdenking van 500 jaar
Reformatie in de Zweedse stad Lund, de ontvangst
van een delegatie van de waldenzen in het
Vaticaan en nu opnieuw met zijn bezoek aan het
hoofdkwartier van de WCC in Genève op 21 juni
aanstaande.

Bron: Kerknet.be
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wereldkerk
2017 recordjaar voor Bijbelverspreiding
4,3 miljoen meer
In 2017 is wereldwijd een recordaantal Bijbels
verspreid. Volgens het pas gepubliceerde
jaarrapport van de Wereldvereniging van
Bijbelverenigingen (UBS) waren er dat vorig jaar
niet minder dan 38,6 miljoen exemplaren. Dat is
4,3 miljoen Bijbels meer dan in het jaar daarvoor.
Terwijl het aantal gedrukte Bijbels licht is gedaald,
is de digitale verspreiding van de Bijbel gestegen
tot een recordaantal van 7,9 miljoen.

Digitaal

Voor het eerst werd de digitale verspreiding van
Bijbels en Bijbelboeken apart geregistreerd. Dat
maakt duidelijk dat een op vijf nieuwe Bijbels
digitaal wordt aangekocht. Volgens de UBS is
die digitale verspreiding erg belangrijk om ook
jongeren met de Bijbel te laten kennismaken.
Bovendien is de digitale verspreiding volgens de
organisatie ook essentieel voor gebieden in de
wereld waar de Bijbel anders maar moeilijk kan
worden verspreid, omdat gelovigen er worden
onderdrukt of vervolgd.

Koploper

Qua verspreiding is Brazilië met 5,3 miljoen

gedrukte Bijbels nog steeds de absolute koploper.
Daarna volgen China met iets minder dan 4
miljoen Bijbels, de VS met 2,4 miljoen, India
met 2 miljoen en de Filippijnen met 1,4 miljoen
gedrukte Bijbels. Ongeveer 70 procent van alle
Bijbels wereldwijd komt van de Bijbelverenigingen.
In totaal werden er door de verenigingen 354,9
miljoen Bijbelse geschriften, waaronder Bijbels,
Nieuwe Testamenten, Evangeliën en kleinere
Bijbeluitgaven, zoals die voor mensen die leren
lezen, verspreid.

Bron: Kerknet.be

Kathedraal Utrecht waarschijnlijk ‘op termijn’
gesloten
Priester Henk van Doorn van het aartsbisdom
maakte het nieuws zondag op zijn Facebookpagina
en Twitter-account bekend. Het zorgde voor vele
reacties op de sociale media.

Begrotingstekort

De Utrechtse Sint-Catharinakathedraal wordt
waarschijnlijk op termijn aan de eredienst
onttrokken. Het bestuur van de Salvatorparochie
liet dit weekend in een verklaring weten dat het
de kerk “in principe” op termijn voor sluiting zal
voordragen aan de aartsbisschop van Utrecht,
kardinaal Wim Eijk.

Het parochiebestuur laat in een verklaring weten
dat de Utrechtse parochies Ludgerus, Martinus en
Salvator “een jaarlijks begrotingstekort van meer
dan 4 ton” hebben, waarin de “gebouwen en de
loonkosten” daarin de grootste kostenposten zijn.
Binnen de Salvatorparochie is het volgens het
bestuur niet mogelijk beide kerken – naast de
kathedraal de Sint-Augustinuskerk – open te
houden. Er is een analyse gemaakt waarbij
onder meer gekeken is naar “de vitaliteit van de
geloofsgemeenschap; het kerkbezoek; de ligging
van de kerk; de bereikbaarheid; de gebruikskosten
zoals licht, verwarming, verzekering e.d.,
alsook de bijdragen van de gelovigen en de
onderhoudskosten”.
“Alle aspecten samen maken dat de Catharinakerk

Volgens de organisatoren van het
Wereldgezinscongres in het Ierse Dublin hebben
zich voor het evenement al 22.000 mensen
ingeschreven. Dat zijn er al ruim 7.000 meer dan
de 15.000 deelnemers die zich een maand voor de
start van de vorige editie in 2015 in Philadelphia
hadden ingeschreven. Verrassend is dat 28 procent
van de deelnemers in Dublin jonger is dan 18 jaar.
Nooit eerder namen jongeren zo talrijk deel aan
een gezinscongres.
Paus Franciscus reist naar Dublin voor het
slotweekend, met op zaterdagavond de slotwake
met getuigenissen van gezinnen en de afsluitende
eucharistieviering op zondag. Tijdens zijn reis naar

Ierland bezoekt hij op 25 augustus ook een door de
kapucijnen gerund daklozencentrum in de stad.

Italiaanse
missiezuster zalig
verklaard
De Italiaanse missiezuster Leonella Sgorbati
(1940-2006) wordt zaterdag in de Noord-Italiaanse
stad Piacenza zalig verklaard door kardinaal
Angelo Amato, de prefect van de Congregatie voor
de Heiligverklaringen. Zuster Leonella Sgorbati
werd samen met haar lijfwacht in september 2006
neergeschoten toen ze het kinderziekenhuis in
Mogadishu verlieten waar zij werkte.
Zuster Leonella werd 65 jaar. Zij was al 35 jaar
als missiezuster in Afrika actief, waarvan de
laatste vijf jaar voor haar dood in Somalië. Daar
probeerde zij bij te dragen tot de heropbouw van
de gezondheidszorg, die sinds de politiek onrust
van 1991 in puin lag.

De zaligverklaring ligt politiek gevoelig. De
Italiaanse zuster werd vermoord tijdens de rellen
die er na de controversiële toespraak van paus
Benedictus XVI in Regensburg uitbraken. De
meeste moslimleiders in Somalië veroordeelden
de moord. De zuster wist dat zij op een dodenlijst
stond. Volgens de website van haar congregatie
waren haar laatste woorden: ‘Ik vergeef, ik vergeef,
ik vergeef ...’

Bron: Kerknet.be

substantieel meer kost dan de Augustinuskerk.
Dat heeft ertoe geleid dat de PU in principe heeft
besloten op termijn de Catharinakerk aan de
bisschop voor te dragen om aan de eredienst te
onttrekken.”

Augustinuskerk mogelijk kathedraal

Mocht dat gebeuren, dan “houdt dat tevens in
dat de kathedrale functie naar verwachting in de
Augustinuskerk zal worden ingericht. Dat is een
proces waarbij de Heilige Stoel dient te worden
betrokken”.
Het bestuur benadrukt dat “alles nog in een
voorfase van verkenningen” is maar dan men de
parochianen “in een vroeg stadium” bij het proces
wil betrekken. Het aartsbisdom meldt op zijn site
dat het zich uitgebreid heeft laten informeren over
de plannen “en wacht de verdere besluitvorming in
de parochie af”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Verrassend veel jongeren naar Wereldgezinscongres in Dublin

Bron: Kerknet.be
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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 02
zo 03
za 09

19.00u: Eucharistieviering
10.00u: Hoogmis
11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Eerste Heilige Communie leerlingen St.
Elisabeth 1-, St. Elisabeth 2-,
Kathedrale Koorschool
en Parochie Catechese
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Op dinsdag 5 juni alleen om 12.00u H. Mis, en niet om
06.30u ivm de nationale vrije dag.
• 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 02
wo 06
za 09

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 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
ma 04 18.00u: H. Mis
wo 06 18.00u: H. Mis Heilige Norbertus
vr 08
18.00u: H. Mis Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
za 09 18.00u: H. Mis Vooravond tiende zondag door het
jaar
zo 10 08.00u: H. Mis Tiende zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
• Geldelijke ondersteuning van de deelnemers aan de
WJD 2019 blijft welkom. Uw bijdrage graag in de offerdoos
achter in de kerk.
• Thuiscommunie zieken en bejaarden: zondag 3 juni na de
dienst van 8.00 uur.
• Doopdienst voor baby’s en kleine kinderen: zondag 3 juni
om 10.00 uur.
• Families gevraagd voor het gebed bij de Christus-ikoon
om roepingen.
• Parochieraad: vergadering woensdag 6 juni om 19.00 uur.
• Donderdag 7 juni om 16.00 uur afsluiting tweede jaar
catechese met biechtviering.
• Volgend weekeinde hebben wij weer
kindernevendiensten.
• Zaterdag 9 juni Vierde ‘Catholic Men’s Conference’ in de
parochiezaal bij de Driekoningenkerk - organisatie ‘Catholic
Men’s Ministry Suriname’.
• Hartelijke gelukwensen aan de 13 kinderen die op zondag
27 mei 2018 hun eerste communie deden in Sint-Jozef.
Dank aan de catecheten en aan allen die hun best deden
om dit feest te doen slagen!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 03 08.00u: H. Mis Hoogfeest Sacramentsdag
zo 10 08.00u: Woord - Comm. Dienst Tiende zondag
door het jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 03
zo 10

09.00u: Woord - Comm. Dienst Sacramentsdag
09.00u: H. Mis Tiende zondag door het jaar
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

zo 03
zo 10

10.00u: H. Mis. Doopviering: scholen, PK, babies
09.30u: EHC scholen, PK

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 02 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: Woco
di 05
Feest van H. Bonifacius
za 09 19.00u: H. Mis
zo 10 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 03
ma 04
di 05

08.00u: Woco
19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 06 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 02
zo 03

10.00u: Huize Albertine
08.00u: Eucharistieviering met ziekencommunie
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
wo 06 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.
Thema: “Masra-Sori wi a pasi!!” Psalm 25, 4: Leer mij, Heer
te ondersteunen Uw wegen, de paden te zien die Gij mij
wijst.”
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 03
ma 04

08.00u: Eucharistieviering EHC PK
17.00u: Spreekuur
18.00u: PK Volwassenencatechese
18.00u: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
wo 06 17.00u: PK Vormsel
do 07 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 03

07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering/Sacramentsdag
wo 06 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.
Majella: Elke zaterdagmiddag (behalve de 4e zaterdag)
om 17:30u: 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 zondagn 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)
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.
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Geen Parochiecatechese, idem
wo 06 10.00u: Volwassenencatechese
19.00u: H. Mis
do 07 06.30u: H. Mis in de kapel op het pastorie
18.30u: Gebedsgroep
vr 08
07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard

EHC in H. Bernadette

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

zo 03

09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis, Heilig Hart van Jezus
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 03 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco, Heilig Hart van Jezus
ma 04 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 06 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 03

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.

Op zondag 6 mei jl. mochten 30 kinderen de Eerste Heilige Communie ontvangen uit handen
van eerwaarde pater Kenneth Vigelandzoon die in april door de bisschop benoemd werd als
parochiepriester voor o.a. de H. Bernadette. De H. Bernadette zat zonder priester sinds het vertrek
van pater Marinus Nijsten.

Luistert u naar het kerknieuws op
Radio Immanuël.
van maandag t/m vrijdag
om 10.00u en
herhaling om 16.00u

Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
en op Youtube:
Centraal Media Informatie
RK Bisdom Paramaribo
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ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
za 02 19.00u: Eucharistieviering (p. Redemptoristen)
ma 04 16.30-18.00u: Catechese (leidster) EHC
di 05
18.00u: Diaconiegroep
wo 06 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 07 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan (volgens afspraak)
za 09 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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 02 19.00u: Eucharistieviering
di 05
18.30u: Gebedsdienst
wo 06 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster) + bespreking
ouders EHC/vormelingen
do 07 18.30u: Eucharistieviering
vr 08
16.30u: PK-EHC (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
za 09 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 02
zo 03
za 09
zo 10

17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
08.30u: H. Mis (Eerste H. Communnie)
17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
08. 00u: H. Mis.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 03
di 05
wo 06

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 02 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Heilig Hart van Jezus
zo 03 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis. Heilig Hart van Jezus
Daarna Heilige Communie voor zieken aan huis
ma 04 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis
Rouwdienst voor overleden Shakief Rohan
di 05
06.30u: H. Mis in de kapel op het pastorie
Geen Seniorensoos ivm nationale vrije dag (145 jaar
Hindostaanse immigratie)

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 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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