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Hoop en vertrouwen communiceren in onze tijd

Door Melvin Mackintosh

Conferentie Kerk & Communicatie
‘Hoop en vertrouwen communiceren in onze tijd’, 
dat was de titel van de presentatie bij aanvang 
van de eerste conferentie Kerk & Communicatie 
afgelopen zaterdag 2 juni. ‘De titel was het 
thema voor Wereldcommunicatiedag 2017,’ zei 
de presentator, ‘maar het dekt de lading van 
vandaag helemaal.’ De katholieke kerk heeft een 
waardevolle boodschap voor de samenleving, een 
die eeuwenoud is maar nog steeds valide. Een die 
hoop en vertrouwen geeft.̀
De Mgr. De Bekkerzaal in het bisschopshuis was 
vol met meer dan veertig vertegenwoordigers van 
parochies en kerkelijke instellingen om samen na 
te denken over communicatie in ons bisdom en 
het gebruik van nieuwe media voor evangelisatie. 
Enkele personen moesten achterin de zaal staan, 
omdat alle stoelen bezet waren.
Voor het evenement waren uitnodigingen 
gestuurd naar alle parochies en kerkelijke 
instellingen binnen het bisdom. Gemikt werd 
op communicators, personen die zich binnen 
de organisaties bezighouden met media en 
communicatie of daarvoor belangstelling hebben. 
Maar ook voorzitters en bestuursleden zijn 
ingegaan op de uitnodiging. 
Pater Kumar Irudayasamy SDS, lid van de 
werkgroep media & communicatie, deed het 
openingsgebed. ‘ Het hele boek Handelingen is een 
verslag van de communicatie van Gods Heilige 
Geest in de begintijd van de kerk,’ zei pater. ‘De 
Heilige Geest is altijd bij ons. Laat de Heilige Geest 
ons dan dienen als voorbeeld in onze communicatie 
met elkaar en onze medemensen.’

Nieuwe missionaire geest
In de introductie werd meer informatie gegeven 
over de pastorale brief van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie (AEC) getiteld ‘Nieuwe 
wegen van kerk-zijn in een digitale omgeving’. Deze 
pastorale brief vormt de basis voor een nieuwe 
aanpak van communicatie in ons bisdom.
In deze pastorale brief erkennen de bisschoppen 
van het Caribisch Gebied, waaronder Mgr. Karel 
Choennie, 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’. 
‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitale 
omgeving’ biedt handvatten voor het samenstellen 
en introduceren van een integraal pastoraal 
communicatieplan voor elk bisdom, ruimte 
latend voor karakteristieken van elke natie in 
het Caribisch Gebied.  De werkgroep media & 
communicatie van het bisdom presenteerde 
ook een routekaart waarin drie belangrijke 
actiepunten: het effectiever distribueren van 
nieuws via de bestaande communicatiemiddelen 
van het bisdom via een centraal media-
informatiepunt (CMI), bekendheid geven aan de 

pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een 
digitale omgeving’ en het implementeren van een 
integraal pastoraal communicatieplan (IPCP) voor 
ons bisdom.
Na de presentatie gingen de workshops van 
start. De aanwezigen, verdeeld in vier groepen, 
hanteerden een roulatiesysteem zodat iedereen 
participeerde in een 45 minuten durende 
workshop. De onderwerpen van de workshops 
waren: communiceren vanuit het Woord van 
God, praktische tips voor gebruik sociale media 
voor evangelisatie, het schrijven van artikelen en 
verslagen, communicatie en samenwerking.

Vanuit het Woord van God
‘Ik heb geprobeerd mensen uit te leggen dat het 
Woord van God Jezus zelf is,’ vertelde diaken Sonny 
Waterberg na afloop. Hij verzorgde de workshop 
communiceren vanuit het Woord van God. ‘ Uit het 
Johannesevangelie blijkt dat Jezus de Zoon van 
God en het Woord van God is. Als we niet in Jezus 
Christus geloven, dan gaan we niet in het Woord 
van God kunnen geloven. Jezus heeft niks anders 
gezegd dan wat Hij van Zijn Vader gehoord heeft.’ 
Diaken Waterberg is van mening dat wij als 
communicators (mediawerkers) een persoonlijke 
relatie moeten hebben met Jezus Christus. Als wij 
die relatie niet hebben zullen we niet in staat zijn 
om het te begrijpen en om anderen te overtuigen 
dat Jezus het Woord is.

Praktische tips
Donaghy Malone, directeur van Callot Training & 
Consultancy, verzorgde de workshop praktische 
tips voor gebruik van sociale media. Hij ging in 
op de etiquette van sociale media, de populaire 
Whatsapp en Facebook, waarna iedere deelnemer 
zijn eigen mobiel kon gebruiken voor de praktische 
tips. Deelnemers verbaasden zich over de vele 
mogelijkheden van deze sociale media-apps.
In de workshop praktische tips voor het 
schrijven van artikelen ging Paul Tjon Kiem Sang, 
hoofdredacteur van Omhoog, allereerst in op het 
samenstellen van het weekblad van het r.-k. Bisdom 
Paramaribo, dat nu zijn 62e jaargang beleeft en 

sinds kort ook online is. Daarna gaf hij aan de hand 
van voorbeelden tips om artikelen te schrijven en 
lezers te boeien.
Marciano Lie A Young, directeur/eigenaar van 
Pragmatic nv, een training- en consultancybedrijf, 
nam de workshop communicatie en samenwerking 
voor zijn rekening. Hij ging in op het effectiever 
communiceren, het aandachtig luisteren naar 
de ander, het doorvragen en gerichter antwoord 
geven. Voor wat samenwerking betreft, liet hij de 
deelnemers nadenken over hun opstelling en gaf 
tips over hoe samenwerking te bevorderen.

One cannot not communicate
‘Mijn complimenten’ was de eerste reactie van 
Angela Gorré van de St.-Alfonsusparochie. Ze 
waren er met zijn drieën uit de parochie. ‘Ik had dit 
niet verwacht, de workshops hebben me aan het 
denken gezet.’ Angela vertelde dat zij bepaalde tips 
al kende en gebruikte. Toch heeft de conferentie 
toegevoegde waarde gehad voor haar. Het mocht 
volgens haar best wat langer duren, ‘want in een 
workshop van 45 minuten blijven er nog zoveel 
vragen hangen’.
Truus Warsodikromo van Maria ten 
Hemelopneming in Witsanti: ‘De tijd was te kort, 
hoor. Er is veel te leren en veel te doen’. Truus gaf 
aan dat de workshop communiceren vanuit het 
Woord van God een eye-opener was. ‘Diaken Sonny 
heeft op een sublieme wijze inzicht gegeven in ons 
werk en onze opdracht om missionair te zijn.’ 
In een slotwoord benadrukte Mgr. Choennie 
de reden voor het discussiëren over media en 
communicatie. Hij haalde een citaat aan: One 
cannot not communicate en illustreerde dat met 
simpele voorbeelden. Het kwam erop neer dat 
ook wanneer wij niet actief een bericht uitzenden, 
niets uit onze mond komt of niets schrijven, wij 
toch communiceren. ‘Is het dan niet goed dat wij 
nadenken hoe wij beter en effectiever kunnen 
communiceren?’ vroeg de bisschop zijn gehoor. 
Hij dankte eenieder die ingegaan was op de 
uitnodiging voor deze conferentie. Na de zegening 
liet eenieder zich in de tuin van het bisschopshuis 
de lunch goed smaken.
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Immanuël. 
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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

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

Vruchtbaarheid is blijvend

U riep mij om voor U te leven
Soms droeg ik vruchten voor U, O Heer
Nu ben ik oud en versleten
De takken hangen beschimmeld laag O 
Heer

U riep mij om voor U te leven
Verweerd is mijn stam en uitgeleefd
De vruchten hangen gelukkig aan de 
takken
Trek hen O Heer dichter naar U toe

U riep mij om voor U te leven
Ik leg mijn leven in Uw sterke hand
Met U alleen houden de vruchten stand!

Persoonlijke reflectie van de lemmetje boom 
tijdens de Retraite Veertigdagentijd “ Kneed 
Mij Heer” 
van mw Carla Rees
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Zieken- en bejaardenzorg Noord in gebed voor 
communicanten en vormelingen

geloof & leven
Bij 36e verjaardag zaligverklaring Petrus Donders: eucharistieviering 
en getuigenissen

door Stichting Devotie Petrus Donders

Ruim driehonderd vereerders
Op de avond van 23 mei 2018, de 36e jaardag van 
de zaligverklaring van Petrus Donders, hadden 
wij – zoals vermeld op onze uitnodiging – een 
eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek. Het is 
een heel prachtige en plechtige viering geworden. 
Mochten wij op de bedevaart van zaterdag 19 mei 
jl. ruim 100 pelgrims begeleiden naar Batavia,  bij 
deze misviering hebben wij + 300 vereerders van 
Petrus Donders verwelkomd. 
Persoonlijke participatie aan onze activiteiten 
bemoedigt en motiveert ons steeds weer ten 
zeerste om te blijven werken aan het levendig 
houden van de herinnering aan onze Zalige Petrus 
Donders: zijn leven en zijn werken in ons land 
gedurende ruim 45 jaren. Alleszins de moeite 
waard om deze apostel van de melaatsen én van de 
armen te blijven eren en te gedenken.

Bemin uw God en uw naaste als uzelf
Rond deze lezingen is eucharistie gevierd met 
de priester-redemptoristen p. Gilson da Silva 
(hoofdcelebrant) bijgestaan door p. Rudolf Croon, 
p. Ricardo Geraldo de Carvalho met assistentie van 
diaken Doll Samiran en van diaken Carlos Eduardo. 
Ook de misdienaars hebben hun bijdrage geleverd 
evenals  pater Martin Noordermeer die – zoals 
altijd - het orgel op zijn eigen sublieme wijze 
bespeelde. Het Kathedrale Volwassenen Koor 

o.l.v. Denise Telting heeft spontaan deze eredienst 
opgeluisterd. 
In zijn overdenking is p. Gilson uitgebreid ingegaan 
op Paus Franciscus’ exhortatie ‘Gaudete et 
exsultate’ (Verheugt u en juicht) over de roeping 
tot heiligheid in de wereld van vandaag.  Enkele 
fragmenten hieronder:
“Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet 
alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig 
heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld ouders die 
met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen 
en vrouwen die hard werken om hun familie te 
onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die 
hun glimlach hebben behouden. (7)
Je kunt groeien in heiligheid door kleine 
gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door 

vriendelijkheid en door af te zien van geroddel 
(16). Niet alleen door grote keuzes en bekering kan 
heiligheid vorm krijgen in je leven, maar ook door 
meer volmaakt te doen wat je al deed (17).”

Volhardend in geloof en blijven bidden
Na de communiegang krijgen 2 families de 
gelegenheid hun getuigenissen te delen met de 
aanwezigen. Beide families hebben op aanbeveling 
van Mgr. Karel Choennie de noveen ter ere van 
Zalige Petrus Donders gebeden met een relikwie 
van Z. Petrus Donders in hun midden. 
Zij zijn ook diverse momenten op bedevaart 
geweest naar Batavia. Deze families hebben het 
heel moeilijk gehad, maar met een volhardend 
geloof en met intens bidden op voorspraak van 
Zalige Petrus Donders maken zij nu betere tijden 
mee met hun kinderen. We zijn dan ook God en 
Petrus Donders  heel dankbaar hiervoor.
Getuigenis van de familie Chantal en Jerry van 
Keeken, ouders van Dylan: mede op voorspraak 
van Zalige Petrus Donders kan Dylan weer lopen 
en hij doet weer intensief mee met zijn school- en 
sportactiviteiten.  Getuigenis van familie Stella 
Pollack-Leefland (grootmoeder) en Vanessa 
Pollack (moeder) van Dante: ook door bemiddeling 
van Zalige Petrus Donders behoefde Dante niet 
meer geopereerd te worden. Ook hij geniet nu weer 
volop van de school en van zijn sport.
Beide families zeggen te blijven bidden op 
voorspraak van Zalige Petrus Donders en geven 
niet op. Velen lieten een traantje bij het aanhoren 
van deze openbaringen.
Na de zegen met een relikwie van Zalige Petrus 
Donders heeft p. Gilson de twee families 
uitgenodigd naar voren te komen om aan 
de celebranten (de priesters en de diakens) 
individueel een beetje van hun heiligheid – zoals 
verwoord in de exhortatie van Paus Franciscus 
– aan hen te geven, hetgeen gebeurde middels 
stevige brasa’s. Het waren gezegende en 
genadevolle momenten.
Dank aan allen die deze viering tot een 
onvergetelijke hebben gemaakt; dank ook aan 
Radio Immanuel voor de live-uitzending.

Door pater Jan Verboogen SDS

Hier wat indrukken. Het artikel vindt u op C4.
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Pater Esteban Kross bij jaarvergadering Pauselijke Missiewerken in 
Rome

Aan al degenen die hun communie gaan doen: proficiat!’

Een opiniestuk van Jürgen Mettepenningen gepubliceerd in mei 2018 door VRT-NWS in België. Jürgen 
Mettepenningen is theoloog en bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-
Brussel. ‘Een samsonneke doen’ verwijst naar de populaire Vlaamse kindertelevisieserie Samson & Gert.
Het stuk is ons aangeboden door pater Jan Verboogen SDS.

Uitzending van Samson & Gert
Ik zag me genoodzaakt om een "samsonneke te 
doen". Dat gebeurde tijdens een werkbezoek in een 
basisschool: luisteren naar de bekommernissen 
van directies, kijken hoe het er in zo’n school aan 
toegaat, mensen bemoedigen en op de terugweg 
nadenken welke zaken ik hiervan moet meenemen 
naar de vergaderingen over onderwijs en scholen.
Tijdens dat schoolbezoek moest ik dus een 
"samsonneke" doen: nadat een klas een liedje had 
gezongen voor me en de juf me zei dat dat een 
liedje was dat ze ook tijdens de eerste communie 
zouden zingen, vroeg ik wie zijn communie ging 
doen. De helft van de vingers ging de lucht in. Ik 
bedacht dat ik de andere helft niet mocht negeren. 
De uitzendingen van Samson schoot me te hulp: 
"Aan al degenen die hun communie gaan doen: 
proficiat! En aan al degenen die hun communie niet 
gaan doen…" Waarop de hele klas: "Ook proficiat!" 
Ik meende het voor iedereen van de klas. Zij 
meenden het ook.

Voor het eerst communie
"Het behoort tot de enkele dagen die je je van je 
jeugd nog herinnert", zo zei de pastoor tijdens zijn 
preek afgelopen donderdag in Grimbergen. Mijn 
dochter deed haar eerste communie. Het scenario 
van de dag lag al een hele tijd vast: het verloop 
van het feest, menu, de lijst van aanwezigen. 
Ook datgene waar het allemaal om te doen is: de 
eucharistieviering waarin zevenjarigen voor de 
eerste keer de hostie zouden mogen ontvangen. En 
mijn dochter Julie was een van hen!
Nu, ik probeer normaal gezien elke zondag naar 
de mis te gaan. Was me dat een verschil met 
vorige donderdag! Het mag van mij elke zondag 

zo zijn, dacht ik glimlachend. Het kerkgebouw zat 
afgeladen vol met feestelijk uitgedoste mensen. 
Blije mensen! Oké, niet altijd zo stille mensen en 
het was voor velen niet zo eenvoudig om om te 
gaan met een gsm die je eigenlijk niet zou mogen 
gebruiken gedurende anderhalf uur, maar ik ben 
er zeker van dat God dat door de vingers zag. Hier 
gebeurde wat Jezus zei: "Laat de kinderen tot mij 
komen". En voor het eerst hun communie doen dus.

Geven en ontvangen
Zat de kerk vol katholieke gelovigen? Ik weet dat 
niet. Wie ben ik om te oordelen over iemands 
geloof? Er waren wel veel mensen aanwezig die 
ik anders niet zie in het kerkgebouw. Is dat erg of 
hypocriet? Ook hier moet ik niet oordelen, absoluut 
niet. Wat ik me wel bedacht, is dat de kerk weinig 
of niets vraagt van mensen: gedoopt zijn volstaat 
om de eerste communie te mogen doen. In die 
twee laatste werkwoorden zit het hem nu net: de 
communie ontvangen is geen prestatie, het is iets 
dat je mag, dat je krijgt.
De hostie wordt niet door mensen genomen, maar 
wordt gegeven en ontvangen. Het gaat dus ook niet 
over hebben. Je krijgt en neemt het in je op. Dat 
gaat zo met de belangrijkste mooie zaken van het 
leven: liefde, vriendschap, geloof,… en alle uitingen 
daarvan. Ook de communie dus.

Vertedering
Voor mij gaf het moment dat de kinderen naar 
voor kwamen om de communie te ontvangen 
ontroering in het hart. M’n dochter zo mooi zien 
wandelen, ja schrijden, de handjes gevouwen, op 
weg naar het plechtig moment. Daarna haar met 
diezelfde gevouwen handjes naar haar plaats zien 

gaan (om vervolgens schalks naar haar buur te 
kijken). Vertederend hoeveel nostalgie dat oproept, 
over hoeveel liefde je voelt voor je kind, over hoe je 
nadenkt dat je een goede papa wilt zijn en dat soms 
te weinig bent, over hoe mooi geloven kan zijn 
zonder al te veel theorieën, dat ook.

Tot de volgende keer? 
"Wanneer zie ik jullie hier nog eens terug?", 
zo vroeg de pastoor nog. Hij ging rond met de 
microfoon. De eerste zei "als ik in het zesde 
leerjaar zit". En toen begon het "afbieden": "Als 
ik in het vierde leerjaar zit", "Ergens de komende 
maanden misschien". 
Tot natuurlijk de pastoor elk kind uitnodigde om 
regelmatig op zondag langs te komen. Dit was 
immers de eerste communie: er mag gerust snel 
een tweede volgen, een derde, enzovoort. Hij 
had gelijk. Als rooms-katholieke kerk wordt iets 
aangeboden dat niet alleen die dag geldt. Terecht 
wordt even aangegeven dat doopsel en eerste 
communie niet vrijblijvend zijn.
Er mogen dan niet veel voorwaarden zijn voor de 
eerste communie, er mogen wel verwachtingen 
geformuleerd worden. Vandaar het aanbod om 
regelmatig de eucharistieviering mee te komen 
beleven. En dan is er de vrijheid om op het aanbod 
in te gaan. De belangrijkste mooie zaken van 
het leven kunnen immers alleen maar in een 
welbegrepen vrijheid gebeuren.
Aan al degenen die die vrijheid gebruiken om 
binnenkort opnieuw het kerkgebouw op te zoeken: 
proficiat. Aan alle anderen: ook proficiat…

Bron: VRT-NWS

Pater Esteban Kross was als vertegenwoordiger 
van het Caribisch Gebied aanwezig bij de 
jaarvergadering van de Pauselijke Missiewerken in 
Rome. Hij stuurde ons een mooi verslag en heel wat 
leuke foto’s die wij in de komende edities zullen 
plaatsen. Hier alvast wat indrukken.
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Als we de beginverzen Marcus 3,20-21 van 
onze perikoop vergelijken met de parallelle 
versie van de evangelietekst bij de andere 
synoptici, dan zijn deze beginverzen van 
Marcus in dit verband uniek. Nota bene zijn 
verwanten denken dat Jezus ‘zijn verstand 
verloren had’ (3,21). De Schriftgeleerden, 
uit het prestigieuze Jeruzalem gekomen 
(in opdracht van de hoge Raad?; vergelijk 
7,1), doen daar vervolgens nog een schepje 
bovenop: Jezus is ‘bezeten door Beëlzebul, 
de vorst der demonen’ (3,22). Marcus 
componeert er, deels vanuit losse bestaande 
verhalen die de ronde doen, vrijelijk op los. 
Het is hem duidelijk: én bloedverwanten én 
het officiële gezag lijken er niets van te snappen. 
Sterker nog: vanuit ieders kleinburgerlijke denken 
begrijpen ze Jezus helemaal niet en ze missen 
bovendien – vanuit angst en vooringenomenheid 
– het vermogen zich open te stellen voor zijn even 
diepzinnige als vrijzinnige interpretatie van Gods 
koninkrijk op aarde, dat gekenmerkt wordt door 
menselijke liefde, én lijden.

Wie begrijpt Hem dan wel?
Interessant is dat: juist waar deze twee groepen 
het laten afweten, zijn er nog twee heel andere 
groeperingen van de partij. Het gaat om de anonieme, 
maar niet minder nieuwsgierige en enthousiaste 
‘menigte’. Daarnaast zijn er de (kersvers benoemde) 
‘apostelen’, door Jezus aangesteld om Hem onder 
andere te vergezellen en ook zijn ‘goede nieuws’ 
uit te dragen (vergelijk 3,13- 19). Waar Marcus, 
aansluitend op de totale veroordeling van Jezus door 
de Schriftgeleerden (en daarmee op het brisante 
begin van een onoverkomelijk conflict tussen hen) 
teruggrijpt op gelijkenissen van Jezus die hun dwaze 
redeneringen uithollen (vergelijk 3,23-30), lijkt de 
evangelist vol verve te willen vertellen dat Jezus niet 
bezeten is van Satan, maar van God. God werkt als 
krachtbron in Hem. Juist in de tijd van het ontstaan 
van het Marcusevangelie (zeer waarschijnlijk 
kort na 70 na Christus), waarin alom van heftige 
vervolgingen sprake was, vond de schrijver het de 
moeite waard goedwillende volgers van Jezus – met 
allerlei achtergronden – een hart onder de riem 
te steken, om zo onder andere satanisch kwaad te 
weerstaan (vergelijk Genesis 3,9-15), om ondanks alle 
mogelijke laster, vervolging en concreet levensgevaar, 
toch – net als Jezus zelf – ‘te gaan voor God’!

Familie?
Voorafgaand aan onze perikoop vertelt Marcus over 
een aantal genezingen die door Jezus tot stand komen: 
aan het meer, in de synagoge, en gewoon onderweg 

van dorp tot dorp. Steeds gaat het om kwetsbare 
medemensen die onder lichamelijke of geestelijke 
kwalen gebukt gaan. Ook vertelt de evangelist onder 
meer dat Jezus bij zondaars en tollenaars eet. Veel 
van deze verhalen zijn doorspekt met eigenzinnige 
uitspraken van Jezus (zie bijvoorbeeld 2,27). Kortom, 
na zijn voor hem zo kenmerkende proloog zet Marcus 
Jezus neer als een vrijzinnig denkend, maar ook als 
een vrijzinnig handelend mens. Steeds volgt Hem 
een grote menigte die Hij het nodige ‘onderwees’, en 
wordt Hij vergezeld door zijn (officiële) volgelingen. 
In een soort sneltreinvaart exposeert Marcus Jezus’ 
‘natuurlijke gezag’. Maar we zien ook scheuren 
ontstaan. Schriftgeleerden hebben kritiek op Hem 
(vergelijk onder andere 2,6.16). In onze perikoop 
proberen deze controleurs, nota bene uit het verre 
Jeruzalem – dus met aanzien – Hem klem te zetten. 
De letter van de wet is hun wapen, maar het lukt 
ze niet. En net zo ontluisterend bemoeien mensen 
van dichtbij, dat wil zeggen zijn verwanten, zich 
met Hem, ogenschijnlijk uit zorg voor Hem, maar 
eigenlijk omdat ze denken: ‘Hij is gek geworden’, 
zoals de Bijbel in Gewone Taal 3,21 vertaalt. Wat 
probeert Marcus zijn toehoorders te zeggen? 
De invulling van godsdienst, waar het gros van 
(farizeïsche) Schriftgeleerden publiekelijk voor staat, 
valt níet samen met de invulling die Jezus eraan 
geeft. Anderzijds is zelfs bloedverwantschap geen 
garantie voor godsdienstige geestverwantschap! 
Marcus windt er geen doekjes om. Waar gaat het 
dan wél om? Behalve door wat Jezus zelf deed en 
vol overtuiging bleef doen, kon Hij het vrijwel alleen 
in beeldtaal onder woorden brengen, zoals Marcus 
kleurrijk noteert in wat onmiddellijk na onze tekst 
volgt. Aardser kon Jezus niet uitdrukken hoe Gods 
koninkrijk simpelweg in het eenvoudige leven 
gestalte krijgt, in en te midden van mensen die zonder 
voorbehoud daarin durven geloven: durf maar gul te 
zaaien van je overtuiging!

Jezus’ weerwoord
De Schriftgeleerden, die Jezus overigens 
niet rechtstreeks aanspreken in hun 
oorspronkelijke beschuldiging, zeggen 
over Hem: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul’ 
(3,22). Pas nadat Jezus zelf hen bij zich heeft 
geroepen, formuleert Hij een weerwoord 
(3,23-29). Jezus schuwt een gesprek 
‘in gelijkenissen’ op het hoogste niveau 
geenszins. De heren zouden God kennen en 
weten hoe mensen zich daarnaar te gedragen 
hebben? ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven?’, 
zo start Jezus het gesprek met een vraag. 
Zijn spreken in parabels culmineert – omdat 
Hij immers volgens de Schriftgeleerden ‘is 

bezeten door een onreine geest’ – in een aanklacht die 
er niet om liegt: gaan zij, Schriftgeleerden, over het 
bestaan van Gods geest in Hem die onzuiver zou zijn? 
Waar het gaat om de meest essentiële gave van God 
die in mensen zijn geest schiep, en waar dit in Jezus’ 
ethiek uitmondt in een houding van geweldloosheid 
en respect juist naar de meest kwetsbaren van Gods 
schepping, zegt Hij: ‘Wie lastertaal spreekt tegen 
de heilige Geest’ is schuldig aan een onuitwisbaar 
vergrijp’ (3,29). Hoe menselijk van Jezus dat waar 
het kostbaarste goed diep in Hem belasterd wordt, 
Hij zo boos reageert. Misschien moet juist ook in dit 
licht zijn haarscherpe uitspraak met betrekking tot 
bloedverwantschap en geestverwantschap gezocht 
worden?!

Écht verwant
Zijn moeder en broers bleven ‘buitenstaanders’ 
(vergelijk 3,31.32). Pijnlijk blijkt dit juist in het laatste 
stukje tekst (3,31-35). Jezus zit te midden van een 
grote kring geïnteresseerde en betrokken mensen. 
Op de mededeling van iemand die door Jezus’ familie 
naar binnen werd gestuurd: ‘Uw moeder en uw 
broers staan buiten en zoeken U’ (3,32), vraagt Jezus: 
‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ (3,33; ‘en 
zusters’, voegen sommige tekstvarianten er nog aan 
toe). De kring rondkijkend antwoordt Jezus: ‘Jullie 
zijn mijn moeder en mijn broers’ (‘en mijn zusters’). 
‘Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer 
en zuster en moeder’ (3,34-35). Vertrouwd en veilig 
ben je – in het voetspoor van Jezus – niet automatisch 
met bloedverwanten. Integendeel, ze kunnen je (en 
Marcus spreekt en preekt vanuit de praktijk van 
het leven van hemzelf en van andere volgelingen 
van Jezus) verstoten of op andere manier pijn doen. 
Verwantschap op basis van Gods Geest in mensen – 
wie dan ook – is van een andere orde. Een dergelijke 
verwantschap biedt vrede, veiligheid, ruimhartigheid, 
geestkracht en lef om in lief en leed, maar ook in 
droom en daad verankerd te zijn in de Eeuwige.

liturgie & leven

Zondag 10 juni - 10e zondag door het jaar B

Eerste lezing: Genesis 3, 9-15
Nadat Adam van de boom gegeten had, riep de 
Heer God de mens, en vroeg hem: ‘Waar zijt gij?’ 
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde uw donder in de tuin 
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom 
heb ik mij verborgen.’ Maar Hij zei: ‘Wie heeft u 
verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten 
van de boom die Ik u verboden heb?’ De mens 
antwoordde: ‘De vrouw die Gij mij als gezellin 
gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven 
en toen heb ik gegeten.’ Daarop vroeg de Heer God 
aan de vrouw: ‘Hoe hebt gij dat kunnen doen?’ 
De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen 
heb ik gegeten.’ De Heer God zei toen tot de slang: 

‘Omdat ge dit gedaan hebt zijt gij vervloekt onder 
alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op 
uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle 
dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u 
en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal 
uw kop bedreigen en gij zijn hiel!’

Tweede lezing: II Korintiërs 4, 13-5, 1
Broeders en zusters, wij bezitten die geest van 
geloof waarvan de Schrift zegt: ‘Ik heb geloofd, 
daarom heb ik gesproken.’ Ook wij geloven en 
daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de 
Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons 
evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot zich 
te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor 
u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen 

zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, 
tot eer van zijn naam. Neen, wij geven de moed niet 
op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige 
mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van 
dag tot dag. De lichte kwelling van een ogenblik 
bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende 
volheid van glorie. Wij houden het oog gericht 
niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; 
wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen 
duren eeuwig. Wij weten het immer: als de tent die 
onze aardse woning is wordt neergehaald, heeft 
God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een 
overgankelijk, niet door mensenhand vervaardigd 
huis.

Evangelielezing: Marcus 3, 20-35

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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Vertrouw maar dat je liefde zult ontvangen, steeds 
meer liefde.

Gebed
Goede God, uw Zoon Jezus nodigt mij uit Hem 
te volgen, maar hoe gehecht kan ik zijn aan mijn 
positie, mijn bezit? Ik bid U: laat mij zien wat 
echt belangrijk is in het leven. Open mij voor uw 
woord van bevrijding en neem alles weg wat mij 
verhindert om in te gaan in uw koninkrijk. Dat bid 
ik U door Jezus Christus, mijn Heer, in wie Gij mij 
liefhebt, vandaag en al mijn dagen. Amen.

Dagtekst
Mt 19, 20: De jongeman antwoordde Hem: ‘Aan dat 
alles heb ik mij gehouden. Wat ontbreekt mij nog?’

Overweging: Smal is de weg naar huis
Het volgen van Jezus is gaan over een smalle weg. 
Daarbij moet je denken aan een smal kronkelig pad 
tussen grote bomen waar je zelden ver voor je uit 
kunt kijken. Of een gevaarlijk glibberig pad in een 
stroomversnelling. ‘Smal’ wordt ook wel vertaald 
met ‘eng’. En eng komt van angst en angstig. Is 
het dan zo riskant om Jezus te volgen, dat Jezus 
zo’n weg meteen typeert met smal en gevaarlijk? 
Waaraan denkt Jezus precies? Jezus maakt 
duidelijk dat het volgen van Hem haast altijd veel 
van iemand vraagt. Om te beginnen vraagt het om 
een eigen beslissing. Ga je mee of ga je niet mee? 
Jezus weet natuurlijk ook dat bepaald niet iedereen 
staat te juichen als je het opneemt voor Hem. Hier 
en daar vindt men je zelfs belachelijk. Totaal uit de 
tijd. Ineens sta je soms alleen. In je klas, op je werk, 
in je eigen familie. Je voeten wankelen en glijden 
weg. ‘Heer, is dit wel de goede weg?’ Ja, zegt Jezus. 
Alleen over de smalle weg kom je thuis bij God.

Gebed
Gij die God zijt, bron van leven en kracht in mensen, 
ik bid U: schenk mij uw heilige Geest, die mij helpt 
om wegen te banen uit angst en verdrukking en die 
mij geleiden zal naar uw toekomst, uw koninkrijk 
van vrede en overvloed. Dat bid ik U omwille van 
Hem, Jezus Messias, de Mensenzoon, die met U leeft 
tot in eeuwigheid. Amen.

waaraan al onze andere relaties hun betekenis 
ontlenen. ‘Abba’ is een vertrouwde naam. Het beste 
kun je het vertalen met ‘papa’. In het woord ‘Abba’ 
ligt vertrouwen, veiligheid, vrijmoedigheid, thuis 
zijn, en vooral intimiteit besloten. Het heeft niet 
de bijbetekenis van gezag, invloed en macht die zo 
vaak vastzit aan het woord ‘vader’. Integendeel, bij 
‘Abba’ moet je denken aan liefde die beschermt en 
voedt. Die liefde omvat en overstijgt tegelijk alle 
liefde die we ontvangen van onze vaders, moeders, 
broers en zussen, echtgenoten, vrienden en 
geliefden. Die liefde is een gave van de Geest.

Gebed
God van leven, wij zijn uw mensen, door U 
geroepen om elkaar te dienen en bij te staan. Ik bid 
U: maak mij zuiver van hart, opdat ik de boodschap 
versta van uw alomvattende liefde en ontferming. 
Dat ik U mag herkennen in Hem, die niets anders 
heeft gedaan dan uw wil, Jezus Christus, uw 
geliefde Zoon, die onze Heer en Herder is, vandaag 
en al onze levensdagen. Amen.

Dagtekst
Mc  14, 22: Neem het, dit is mijn lichaam.

Overweging: Jezus is ons voedsel
Jezus is het woord van God. Hij kwam uit de 
hemel, werd uit Maria geboren door de kracht 
van de heilige Geest, en werd mens zoals wij. 
Dat is gebeurd op een aanwijzbaar moment en 
een aanwijsbare plaats in de geschiedenis. Maar 
telkens als we de eucharistie vieren komt Jezus 
opnieuw in ons midden, neemt Hij brood en wijn 
en wordt voedsel voor ons, door de kracht van 
de heilige Geest. In de eucharistie gaat Gods 
menswording voort, op steeds nieuwe momenten 
en plaatsen. Soms denk je wel eens: ‘Had ik Jezus 
en zijn apostelen maar gekend!’ Jezus is nu evenwel 
dichter bij ons dan Hij destijds bij zijn vrienden 
was. Nu is Hij ons dagelijks brood.

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 in 
onze wereld. Dat vraag ik door Jezus Messias, de 
mens naar uw hart, die ik wil volgen, vandaag en al 
mijn levensdagen. Amen.

Dagtekst
Deut. 31,8: De HEER gaat voor u uit, Hij zal met u 
zijn: Hij laat u niet aan uw lot over en laat u niet in 
de steek.

Overweging: Onvoorwaardelijk
De liefde van God stelt geen voorwaarden. In Gods 
hart bestaat geen ‘als’. God houdt van ons, endat is 
niet afhankelijk van wat we doen of zeggen, of hoe 
we eruitzien, hoe intelligent, geslaagd of populair 
we zijn. God hield al van ons voor we geboren 
werden en God zal nog steeds van ons houden 
als we gestorven zijn. Gods liefde is eeuwig, niet 
afhankelijk van wat er in deze wereldtijd gebeurt. 
Betekent het, dat het God niet kan schelen wat 
we doen of zeggen? Nee, want anders zou Gods 
liefde niet echt zijn. Onvoorwaardelijk liefhebben 
betekent niet dat de ander jou niets doet. God 
wil met ons omgaan en wederliefde van ons 
ontvangen. Durf het maar aan en wees niet 
bang om een innige relatie met God aan te gaan. 

Dagtekst
2 Kor 4, 13: Wij geloven daarom spreken wij.

Overweging: Geloof groeit door het te uiten
De Schotse dominee Tom Allen was tot geloof 
gekomen toen hij een soldaat Were you there 
when they crucified my Lord? hoorde zingen. 
Hij zei dat het niet door het lied of de stem was 
gekomen, maar door de geest waarin die soldaat 
had gezongen. Iets in zijn houding – de oprechtheid 
van zijn expressie – had Allen overtuigd van zijn 
verkeerde leven en hem naar de Verlosser doen 
keren. Jezus zei: ‘U bent het licht van de wereld. 
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de 
hemelen is, verheerlijken. (Mt 5, 14-16). Ons geloof 
groeit naarmate we er uitdrukking aan geven. Een 
groeiend geloof is een getuigend geloof. Bid nu 
voor mensen van wie je weet dat ze Christus nodig 
hebben en vraag God om je te helpen een getuige 
voor hen te zijn – door het leven dat je leidt en de 
woorden die je spreekt.

Gebed
Goede God, U die boven alle machten uitgaat. 
U bent een God die mensen wil bevrijden. Ik 
bid U: open mijn hart voor uw Woord. Leer mij 
mijn naaste van dienst te zijn en te doen wat 
onvergankelijk is. Maak mij zo getuige van uw 
liefde, in Jezus’ naam, vandaag en alle dagen, tot in 
de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Rom 8, 14: Allen die zich laten leiden door de Geest 
van God zijn kinderen van God.

Overweging: Al het geschapene
Leven volgens de Geest maakt ons doorgaans zo 
kleinmoedige hart groot en wijd als de wereld. 
Dat komt doordat de Geest van Jezus die in ons 
woont al het geschapene doortrekt. Jezus is het 
Woord waardoor alles is geschapen. In de woorden 
van Paulus: ‘Want in Hem is alles geschapen, in 
de hemel en op de aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare. Alles is door Hem en voor Hem 
geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat 
in Hem’ (Kol 1,16-17). Als Jezus in ons leeft door 
zijn Geest, omvat ons hart daarom niet alleen alle 
mensen, maar heel de schepping. Liefde drijft de 
vrees uit, ze brengt samen wat van God is. Het 
gebed, dat hetzelfde is als ademhalen met de Geest 
van Jezus, leidt ons naar deze onmetelijke kennis.

Gebed
Barmhartige God, U hebt uw Zoon gezonden om 
Uzelf kenbaar te maken aan deze wereld. Hij heeft 
uw liefde voor mensen zichtbaar gemaakt. Ik bid U: 
wil mijn geloof versterken door uw Woord en mij 
zo nader brengen tot U en tot elkaar. Dat vraag ik U 
omwille van Jezus Christus, de verrezen Heer, die 
in volkomen eenheid leeft met U en de heilige Geest 
in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Rom 8, 15: U hebt een Geest van kindschap 
ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!

Overweging: Liefde ontvangen
De Geest leert ons niet alleen dat God ‘Abba, Vader’ 
is maar ook dat wij bij God horen als geliefde 
kinderen. De Geest herstelt in ons de relatie 

gebeden voor iedere dag
Maandag 11 juni

Dinsdag 12 juni

Donderdag 14 juni

Zaterdag 16 juni

Woensdag 13  juni

Vrijdag 15 juni

Op school stonden ze

Op school stonden ze op het bord geschreven
het werkwoord hebben en het werkwoord 
zijn.
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven
de ene werkelijkheid, de andere schijn.

Hebben is niets, is oorlog, is niet leven,
is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is is boven de dingen uit geheven
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.
Is kind worden en naar de sterren kijken
en daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik
Aangeboden door dhr A. Vonsee    
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FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

Gewijzigde openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
12.00-20.00u.

Beste broeders en zusters,

Vandaag wil ik de aandacht vestigen op de de 
nauwe band van het sacrament van het Vormsel 
met de gehele christelijke initiatie (Sacrosanctum 
Concilium,71).

Trouwe Helper
Het vormsel is de geestelijke zalving die de genade 
van het Doopsel bevestigt en versterkt. Voordat 
de vormelingen deze zalving ontvangen, herhalen 
ze de beloften die destijds werden gedaan door 
hun ouders en peetouders. Nu zijn zij het zelf die 
hun geloof in de Kerk belijden. Ze antwoorden ‘ik 
geloof’  op de vragen die hun door de bisschop 
worden gesteld. In het bijzonder zijn ze bereid om 
te geloven “in de Heilige Geest, die Heer is en het 
leven geeft.  Die wordt hen vandaag, door middel 
van het sacrament van het vormsel, geschonken 
zoals aan de apostelen op de dag van Pinksteren” 
(Ritus van het vormsel, nr. 26).

Omdat de komst van de Heilige Geest vraagt om 
harten die volharden in gebed (vlg. Hand. 1,14), 
strekt de bisschop, na het stille gebed van de 
gemeenschap, zijn handen uit over de vormelingen. 
Hij bidt tot God om in hen de Heilige Geest, de 
Trouwe Helper uit te storten.

De gaven van de Geest
Er is slechts één Geest (vlg. 1Kor. 12,4), maar 
door tot ons te komen brengt Hij een rijkdom aan 
geschenken met zich mee: wijsheid, verstand, 
raad, kracht, kennis, barmhartigheid en de heilige 
eerbied voor God.

Volgens de profeet Jesaja (11,2) zijn dit de zeven 
deugden die de Geest uitstort over de Messias ten 
behoeve van de uitvoering van zijn missie. Ook de 
apostel Paulus beschrijft de overvloedige vruchten 
van de Geest: Liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, 
ingetogenheid (Gal. 5,22).

Schepper van eenheid
De heilige Geest verdeelt de vele gaven die de 
unieke Kerk verrijken. Hij is de Auteur van de 
diversiteit, maar tegelijkertijd is Hij de Schepper 
van eenheid. Zo schenkt de Geest al deze 
diverse rijkdommen die harmonie brengen.  Alle 
geestelijke rijkdommen waarover wij christenen 
beschikken, brengen eenheid.

Volgens de traditie van de apostelen wordt de 
Geest, die de genade van het doopsel vervolmaakt, 
overgedragen door het opleggen van de handen 
(vlg. Hand. 8,15-17; 19,5-6; Heb. 6,2).  Aan die 
Bijbelse handeling werd al snel een zalving met 
welriekende olie toegevoegd. Dit werd gedaan om 
de uitstorting van de Geest beter tot uitdrukking 
te brengen in degenen die Hem ontvangen. Die 
olie wordt tot op de dag van vandaag chrisma 
genoemd, zowel in het Oosten als in het Westen.

Christus'  merkteken
De olie, het chrisma, is een genezende en 
cosmetische substantie. Als die het lichaam 
binnendringt, geneest het wonden en doet het 
lichaam geuren. Om die redenen werd de zalving 
opgenomen in de Bijbelse en liturgische symboliek. 
Het geeft uitdrukking aan de werking van de 
Heilige Geest, die de dopeling wijdt en doordringt 
en siert met charisma’s. Het sacrament wordt 
toegediend door de zalving met de olie op het 
voorhoofd, terwijl de bisschop de handen oplegt 
met deze woorden: “Ontvang het zegel van de 
Heilige Geest, de gave Gods.”

De Heilige Geest is het onzichtbare geschenk en de 
olie is daar het zichtbare zegel van. Door op zijn 
voorhoofd het kruisteken te ontvangen met deze 
olie, ontvangt de vormeling dus een geestelijk en 

geloofsverdieping
Het Vormsel, zegel  van de Geest
Tijdens de algemene audiëntie van 30 mei sprak paus Franciscus over het vormsel als zegel van de Geest.

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,=

KARL HEINZ FLECKENSTEIN
Voor de Kerk van morgen: gesprekken met 
kardinaal Suenens

Kardinaal Suenens maakt op zijn 
75ste de balans op van zijn leven 
als mens, als priester, als bisschop, 
als conciliemoderator, als vriend 
van vier pausen, als oecumenische 
en charismatische persoonlijkheid. 
Behalve over zichzelf praat hij ook 
over de toekomst van de kerk, de 
dialoog met de wereld en de menselijke cultuur, 
liefde en sexualiteit.
Antwerpen: Nieuwe Stad, 1979. Prijs: Srd 5,=

onuitwisbaar stempel. Dit is het ‘merkteken’ dat 
hem meer op Christus doet gelijken. Het geeft hem 
de genade om onder de mensen ‘een heerlijke geur’ 
te verspreiden (vlg. 2Kor. 2,15).

Geestelijk zegel
De uitnodiging van de heilige Ambrosius aan 
de nieuw gevormden is: “Vergeet niet dat je het 
geestelijk zegel hebt ontvangen (…) en bewaar 
wat je hebt ontvangen. God de Vader heeft in u het 
zegel gedrukt; Christus de Heer heeft u gesterkt 
en de Geest als onderpand in uw hart gelegd (De 
mysteries 7,42: CSEL 73,106; cf. RKK, 1303).
Het is een gave om met zorg te bewaren, met 
gehoorzaamheid te ontplooien en ons er door te 
laten vormen. Door zijn vurige liefde kunnen wij 
Jezus Christus in de wereld van vandaag laten 
weerspiegelen.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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wachten maakt ons immers juist ontvankelijk 
voor het geheim van de tijd. De tijd heeft iets te 
bieden. Hij houdt in het verborgene iets voor ons 
gereed wat ons gelukkig maakt. Een arbeider 
telt zijn uren op om het loon te krijgen dat hij 
verdient. Maar meestal zijn het juist niet de 
gelukkige uren die wij bij elkaar optellen. Het 
zijn de uren die worden betaald. Uren die wij 
niet tellen, zijn ontelbaar. Het zijn de kostbare 
ogenblikken. Het zijn uren die niet voorbijgaan, 
die wij niet kunnen meten. De tijd staat stil. En 
zulke ogenblikken tellen werkelijk.

(Anselm Grün, Het kleine boek van het goede leven)

Gods koninkrijk

‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ 
een beetje  zon, een uitgestoken hand en een 
onverwachte brief gaat  -  over  kleine  dingen  dus  
die  niettemin  verschil  maken.  Daarom is het 
niet vreemd dat Jezus het koninkrijk van 
God met een mosterdzaadje vergelijkt. Dit is 
weliswaar  het kleinste van alle zaden, maar als 
het opschiet wordt  het groter dan alle andere 
planten.

God liefhebben is 
elkaar liefhebben

Je kunt mij niet liefhebben of mijn wegen 
bewandelen of mijn wil doen, als je mij niet 
liefhebt. En je kunt mij niet liefhebben tenzij je 
elkaar liefhebt. Vele zielen praten over hun liefde 
voor mij, maar ze weten niet wat het betekent 
om zichzelf of hun medemens lief te hebben. De 
sleutel is altijd liefde en de allerbelangrijkste 
les is om te leren lief te hebben. Je moet leren 
te houden van wat je doet, te houden van je 
omgeving, te houden van de lucht die je ademt, 
de grond waar je op loopt. Iets aardig vinden is 
niet genoeg, je moet het liefhebben en liefhebben 
met heel je hart. Het is goed om zo nu en dan bij 
jezelf de inventaris op te maken en te zien hoeveel 
liefde er in je is. Neem je dagelijkse leven en zie 
hoeveel liefde je stopt in alles wat je doet, zegt en 
denkt.

(Eileen Caddy, Open innerlijke deuren)

Wat werkelijk telt

‘De uren die tellen, zijn de uren die niet worden 
geteld’, zei de diepzinnige tijdfilosoof Karlheinz 
A. Geibler. Wat werkelijk telt, kunnen we niet 
kwantificeren, niet tellen en niet meten. Geluk 
is altijd tijdloos. Een intense ervaring overstijgt 
de meetbare tijd. Wanneer wij onze uren tellen, 
dan leven we niet in het nu. We tellen ze uit 
tijdverdrijf, omdat de tijd saai is. Of we wachten 
op een belangrijke gebeurtenis. Als kind telden 
wij de dagen tot kerstmis. Dat gaf de adventstijd 
beslist wel een eigen kwaliteit. Deze vorm van 
tellen bedoelt Karlheinz A Geibler niet. Want dit 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

LITURGISCHE GEWADEN (1)
Liturgische gewaden die tijdens de eredienst 
werden of worden gedragen zijn: amict, singel, 
manipel, albe, stola, kazuifel, dalmatiek, koorkap 
en superplie

Amict (Lat.)
Witte schouderdoek, ook humerale genoemd, 
die door de priester tijdens de eredienst wordt 
gedragen onder de albe.

Albe (Lat.)
Wit linnen onderkleed met lange mouwen, 
afhangend tot aan de voeten en opgeschort door 
een koord, ook wel singel genaamd. De bisschop, 
priester en diaken dragen onderkleed tijdens de 
eredienst.

Manipel (Lat.)
Een meestal van drie kruisjes, soms van één 
kruisje voorziene zijden band die tijdens de mis 
door de priester aan de linkerpols werd gedragen. 
De manipel werd wel als een symbool gezien van 
de moeilijkheden van het leven en van het loon 
dat men in het paradijs zal ontvangen. Na de 
vernieuwing van de Romeinse liturgie sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie is het dragen van de 
manipel afgeschaft.

Kazuifel (Lat.)
Liturgisch (boven)gewaad voor bisschop en 
priester bij de viering van de eucharistie, 
uitgevoerd in de liturgische kleur. In de loop der 
eeuwen kende dit kleed verschillende vormen; 
vanaf de dertiende eeuw werd het voorzien van 
borduurwerk. Het model is een halfrond in de 
vorm van een kegel of een klok, met een opening 
voor het hoofd.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED

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

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  
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Paus Franciscus: Heilige Geest is de motor van de 
verkondiging

Missie: alle gedoopten zijn geroepen tot 
verkondiging

wereldkerk

DOORDENKERTJE

”Neem alle tijd om je voor te bereiden. 
Maar heb je dat zorgvuldig gedaan, stort 
je er dan vol overgave   in.”

Paus: ‘Intercommunie zaak voor Wereldkerk’

‘Serie problemen’
De omstreden richtlijn waarmee de Duitse 
bisschoppen protestantse echtgenoten van 
katholieke gehuwden tot de communie wilden 
toelaten, is voorlopig van de baan. Dat blijkt uit 
een brief van de prefect van de Congregatie voor 
de Geloofsleer, aartsbisschop Luis Ladaria, aan 
kardinaal Marx. Uit de brief aan de voorzitter van 
de Duitse bisschoppenconferentie blijkt dat er 
intensief overleg is geweest waarbij ook de paus 
nauw betrokken was.
Uit de gesprekken tussen Marx en Ladaria kwam 
volgens de laatste naar voren dat “de tekst van 
de richtlijn een serie problemen oproept van 
aanzienlijke betekenis”. “De Heilige Vader is 
daarom tot de conclusie gekomen dat het document 
niet klaar is voor publicatie.”

Verheldering op komst
Daarvoor zijn drie “essentiële redenen”, aldus 
Ladaria. Op de eerste plaats gaat het om een 
zaak “die het geloof van de Kerk raakt en van 
belang is voor de universele Kerk”. Daarnaast 
heeft de kwestie “effecten op oecumenische 
relaties met andere Kerken en andere kerkelijke 
gemeenschappen die niet onderschat mogen 
worden.”
Tenslotte wijst Ladaria erop dat het om de wet 
van de Kerk gaat, “met name de interpretatie van 
canon 844 CIC”. “Omdat er in enkele sectoren van 
de Kerk open vragen zijn in dit opzicht, hebben 
de betrokken dicasteries van de Heilige Stoel 
opdracht gekregen bijtijds een verheldering 
van deze vragen te geven op het niveau van de 
Wereldkerk. Daarbij lijkt het vooral opportuun aan 
de diocesane bisschop het oordeel over te laten 
over het bestaan van een ‘ernstige en dwingende 

noodzaak’.”

Wereldwijd kritiek
Het voornemen van de Duitse 
bisschoppenconferentie trok wereldwijd aandacht 
en kritiek toen een aantal Duitse bisschoppen hun 
bezwaren ertegen aan het Vaticaan voorlegden. 
Vertegenwoordigers van beide standpunten 
werden voor overleg naar Rome geroepen en 
kregen van de paus de opdracht er samen uit 
te komen. In de brief wordt de oecumenische 
inzet van de Duitse bisschoppen geprezen en 
dat de paus er veel aan gelegen is dat “de geest 
van bisschoppelijke collegialiteit” binnen de 
conferentie levend blijft. De tekst van de brief werd 
maandag gepubliceerd door Sandro Magister van 
l’Espresso. Hij meldde dat paus Franciscus dezelfde 
morgen een delegatie van de Duitse Evangelische 
(Lutheraanse) Kerk had ontvangen. Daarbij 
waarschuwde hij tegen een “gretigheid om vooruit 
te lopen” en benadrukte dat “sommige zaken, ik 
denk aan de Kerk, de Eucharistie en het kerkelijk 
ambt, grondige en minutieuze reflectie verdienen”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Alle gedoopten zijn geroepen tot de verkondiging 
van Christus in de wereld. Dat heeft paus 
Franciscus eind vorige week gezegd tijdens een 
ontmoeting met de nationale verantwoordelijken 
van de Pauselijke Missiewerken. De ontmoeting 
vond plaats in het vooruitzicht van de 
buitengewone maand van de missie, die in 2019 
tijdens de maand oktober wordt gehouden.
Het initiatief moet de gelovigen opnieuw sterker 
bewust maken van het feit dat zij geroepen 
zijn tot getuigenis en verkondiging. De eerste 
opdracht daarbij, zo zei de paus eerder al in een 
videoboodschap, is het gebed om roepingen. 
Franciscus pleit voor een herwaardering van het 
verkondigingswerk en herhaalde dat de Heilige 
Geest de belangrijkste protagonist daarvan is.
Missie bestaat in de verkondiging van de redding, 
die in Christus wordt aangeboden.De paus 
waarschuwt ervoor dat missiewerk niet louter 

tot hulpverlening mogen gereduceerd worden, 
omdat zij dan ook van haar christelijke dimensie 
worden beroofd. Wij verkopen geen product, maar 
verkondigen een leven dat leven schept.

Bron: Kerknet.be

Nu al 15.000 
manuscripten online 
in Vaticaanse bib

Bezocht je ooit de Vaticaanse bibliotheek? Weinig 
liefhebbers van kerkgeschiedenis krijgen daar 
doorgans de kans toe. Nu de digitale Vaticaanse 
bibliotheek DigiVatLib officieel de deuren opende, 
is dat helemaal anders.
5 jaar geleden werd begonnen met het opladen van 
antieke documenten, zodat nu al meteen 15.000 
manuscripten (gratis) geraadpleegd kunnen 
worden. Jaarlijks komen daar volgens planning 
3.000 documenten bij, zodat de hele bibliotheek 
van 80.000 manuscripten online zal staan tegen 
2041.
Behalve manuscripten bevat de Vaticaanse 
bibliotheek ook wiegendrukken (boeken van 
vóór het jaar 1501, gezet met losse letters), 
archiefmateriaal en inventarissen, grafisch 
materiaal, munten en medailles en ander gedrukt 
materiaal. DigiVatLib werd mogelijk gemaakt 
dankzij subsidies van de Polonsky Stichting.

Bron: Kerknet.be

Het gebed voor missionarissen en missiezusters 
is het eerste werk in de verkondiging en de 
missionering, ook al kunnen wij het resultaat 
daarvan niet meten. Dat zegt paus Franciscus in 
een videoboodschap aan de directeurs van de 

nationale Missio-afdelingen uit de hele wereld, die 
voor overleg samenkwamen in Rome. Franciscus 
vertelde hen dat de verkondiging vooral een werk 
van de Heilige Geest is. Elke christen is geroepen 
om daaraan mee te werken. Wij moeten bij 
alle volkeren met vreugde de Blijde Boodschap 
verkondigen over Jezus Christus, die de wereld kan 
redden.
De paus benadrukt nog dat missionering een 
belangrijk onderdeel blijft van de zending van de 
Kerk. Zij veronderstelt dat alle plaatselijke kerken 
in de wereld een minimale steun krijgen voor de 
sacramenten, priesters, seminaries, pastoraal en 
catechisten.

Bron: Kerknet.be

GEBED 

Ik bid, Heer,  dat U mij alleen zegent 
met wat ik vandaag nodig heb. 

Hou mijn egoïstische geest in toom, 
zodat ik niet meer vraag dan nodig is. 

Dank U, Heer, dat U altijd weet  wat het 
beste voor mij is. 

Ik prijs U en dank U. 
Amen.
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Meer priesters in 
Brazilië

Het aantal priesterroepingen in Brazilië is 
tussen 2014 en 2017 met 11 procent gestegen. 
Dat grotendeels het gevolg van een toenemend 
aantal roepingen op latere leeftijd. Steeds meer 
mannen van middelbare leeftijd besluiten om 
naar het seminarie te gaan, aldus de Braziliaanse 
Bisschoppenconferentie.

De stijging is deels ook toe te schrijven aan de 
Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro 
en aan wat het Franciscuseffect wordt genoemd. 
Ook de bevolkingsgroei heeft een gunstig effect. 
Dat alles zorgt ervoor dat Brazilië momenteel 
27.300 priesters telt of ongeveer 3.000 meer dan in 
2014.

Het priestertekort blijft overigens acuut, want 
Brazilië telt ruim 200 miljoen inwoners. Tussen 
50 en 60 procent daarvan is katholiek. Een kwart 
van de bevolking is evangelicaal en10 procent zegt 
geen godsdienst aan te hangen.

Bron: Kerknet.be

Nieuwe privacyregels Europa ‘ware opgave’ 
voor Nederlandse parochies

wereldkerk
Vaticaan prijst sport als ‘rijke bron van waarden’

Het beste geven van jezelf
Met Het beste geven van jezelf komt het Vaticaan 
voor het eerst met een document over sport. De 
tekst belicht de overeenkomsten tussen geloof 
en sport en biedt een christelijke visie over 
lichaamsbeweging.
Het document werd vorige week gepresenteerd 
door de Heilige Stoel en is opgesteld door het 
Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. Het 
Vaticaan is zich ervan bewust dat sport van groot 
belang is voor miljoenen mensen. De tekst prijst 
de positieve aspecten die het met zich mee brengt, 
maar waarschuwt ook voor risico’s en gevaren.

'Verbintenis met de ander'
Sport kan bijdragen tot “vreugde, harmonie, moed, 
gelijkwaardigheid, solidariteit en het brengen 
van offers”. Dat laatste kan volgens het document 
een hulp zijn om te leren offers te brengen in 
het dagelijks leven, iets wat een belangrijk deel 
uitmaakt van het christelijk leven. “Alle nobele 
offers die wij maken zijn belangrijk in het 
christelijk leven, zelfs wanneer deze plaatsvinden 
in ogenschijnlijk onbelangrijke menselijke 
activiteiten als sport”, aldus de tekst. Sport biedt 
volgens het document de kans om de negatieve 
impact van de technologische en digitale revolutie, 
zoals de toename van angst, eenzaamheid 
en isolatie van de jeugd, te bestrijden met 

persoonlijke interactie en contact met de ander.

Integrale ontwikkeling van de persoon
Paus Franciscus schreef de begeleidende brief bij 
het document. Hij prijst sport als een “zeer rijke 
bron van waarden en deugden” en onderstreept 
dat grote resultaten vaak in teamverband worden 
behaald, zoals dit ook het geval is in het leven.
“Een gezonde wedijver” faciliteert volgens 
Franciscus “de integrale ontwikkeling van de 
persoon” en stimuleert deugden als “vrijgevigheid, 
nederigheid, standvastigheid en de vreugde”. 
Sport kan zelfs “middel van missie en heiliging 
worden”, schrijft de paus en “kan de weg openen 
naar Christus op plaatsen waar, om verschillende 
redenen, het niet mogelijk is om Hem op directe 

wijze te verkondigen.” Sporters kunnen “door hun 
getuigenis en vreugde”, “verkondiger zijn van de 
Blijde Boodschap”.

Gevaren
Het document waarschuwt voor enkele gevaren die 
een verkeerd gebruik van sport met zich mee kan 
brengen. Zo benoemt de tekst problemen rondom 
doping, geweld door toeschouwers, misbruik en 
onvermijdelijke schade aan het lichaam.
Sporters worden uitgenodigd hun lichaam niet 
als een machine te behandelen, en moeten alert 
zijn voor “ouders, coaches en clubs die atleten 
fabriceren om succes te waarborgen en aan 
de drift naar medailles, records, lucratieve 
reclamecontracten en rijkdom te voldoen”. Deze 
tendensen zijn volgens het document al zichtbaar 
bij kindersport. Toeschouwers en sportliefhebbers 
kunnen soms “tegenstanders of de scheidsrechters 
verachten”, een houding die “kan verergeren en 
kan uitmonden in verbaal of fysiek geweld”.
Ook in deze tekst is het stempel van Franciscus 
duidelijk zichtbaar. Sport biedt een concrete 
toepassing van zijn wens van een Kerk die 
naar buiten toe gericht is en onbekommert 
evangeliseert.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

'Lastig aanpassen'
Met de komst van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) krijgen ook 
Nederlandse Kerken te maken met strengere 
Europese richtlijnen rondom privacy. De nieuwe 
verordening heeft een aanzienlijke impact op 
parochies, vertellen enkele bestuursleden en 
vrijwilligers in het Katholiek Nieuwsblad van 
vrijdag.
Sinds kort moeten ook Nederlandse katholieke 
parochies voldoen aan de nieuwe verordening.“Er 
komt van alles op ons af”, vertelt Gusta Willems. Ze 
is bestuurslid van de HH. Martha en Mariaparochie 
in Soest, met de portefeuille communicatie. 
Willems vertelt dat door de nieuwe wet alertheid 
is geboden. “Je moet mensen op bepaalde zaken 
wijzen. Bijvoorbeeld: fotografeer niet zomaar 
iedereen en vraag vooraf toestemming. Op 
een van onze locatie werd met Pinksteren een 
openluchtviering gehouden die ontzettend 
geslaagd was. Men stuurde mij de foto’s. Als je 
mooie dingen wilt laten zien, dat je kerk bloeit, wil 
je dat graag vastleggen. Over dit soort zaken moet 
je nu goed nadenken. Het kan wel, maar je moet er 
wel toestemming voor vragen.”
Het bestuurslid vertelt dat het in de praktijk 

lastig is om zich aan te passen. “Je werkt met 
allerlei vrijwilligers en dit betekent weer een 
extra handeling. De kans op fouten is aanwezig. 
Aan de ene kant snap ik dat Europa de privacy 
wil aanscherpen. Aan de andere kant denk ik dat 
binnen een kerkgemeenschap mensen het juist fijn 
vinden om er bij te horen en lief en leed met elkaar 
te delen. In deze context kan deze nieuwe wet wat 
te ver gaan.”

'Moet ik maatregelen nemen?'
In de H. Barnabasparochie van Haastrecht en de 
H. Bartholomeusparochie te Schoonhoven vertelt 
secretarieel medewerkster Monique Stouthart 
over de impact van de AVG. “Je moet nu gaat letten 
op verschillende zaken. Bij het vormsel kon je 
voorheen gewoon de namen van de vormelingen in 
het parochieblad, dat ook op de parochiesite wordt 
geplaatst, opnemen. Als iemand aangaf dat niet te 
willen, dan verwijderde je dat, geen punt. Nu moet 
je dit voor de ‘site-uitgave’ al bij voorbaat doen of 
toestemming hebben.”
“Het zorgvuldig omgaan met gegevens is er altijd 
al geweest, maar nu is het de bedoeling dat je 
toestemming vraagt voor zaken waarvan het 
vroeger logisch was dat mensen het geen probleem 
vonden, zoals een foto op de website plaatsen 
van een jubilaris. Er gaat steeds een vraag door je 
hoofd: ‘Kan ik bepaalde dingen nog doen, of moet 
ik maatregelen nemen?’”

Informatie
Om de Nederlandse parochies te helpen 
met de uitvoering van de AVG, startte het 
landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap (SRKK) samen met de 
bisdommen onlangs met het verstrekken van 
informatie aan parochies. Dat gebeurde door 

middel van bijeenkomsten in bisdommen en 
informatie op de website rkkerk.nl.
Op 25 mei ging de AVG in, waarmee in de hele 
Europese Unie strenger wordt toegezien op het 
verzamelen en delen van persoonsgegevens. 
De verordening vervangt in Nederland de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
die voorheen gold, en brengt belangrijke 
veranderingen met zich mee voor bedrijven en 
organisaties die persoonsgegevens vastleggen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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za 09 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
za 16 11.00u: Sacrament van de Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	17	 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.
•	Op	vrijdag	15	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

za	09	 17.30u:	H.	Mis
wo	13	 17.30u:	Marialof	
za	16	 17.30u:	H.	Mis

za	09	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	tiende	zondag	door	het	
jaar	met	kindernevendienst	
zo	10	 08.00u:	H.	Mis	Tiende	zondag	door	het	jaar	met	
kindernevendienst
ma	11	 18.00u:	H.	Mis	Heilige	apostel	Barnabas
wo	13	 18.00u:	H.	Mis	Heilige	Antonius	van	Padua
vr	15	 18.00u:	geen	H.	Mis	wegens	algemene	feestdag	
za	16	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	elfde	zondag	door	het	
jaar	-	Vaderdag
zo	17	 08.00u:	H.	Mis	Elfde	zondag	door	het	jaar	-	
Vaderdag
Mededelingen op Noord
•	Dit	weekeinde	zijn	er	weer	kindernevendiensten,	zowel	
zaterdag	als	zondag.
•	Kinderen	die	hun	eerste	communie	hebben	gedaan	en	
misdienaar	willen	worden,	kunnen	dit	laten	weten	na	de	
diensten	en	op	het	parochiesecretariaat.
•	Geldelijke	ondersteuning	van	de	deelnemers	aan	de	
WJD	2019	blijft	welkom.	Uw	bijdrage	graag	in	de	offerdoos	
achter	in	de	kerk.
•	Families	gevraagd	voor	het	gebed	bij	de	Christus-ikoon	
om	roepingen.	
•	Dank	aan	de	communiekinderen,	die	in	de	twee	kerken	
samen	SRD	2870.-	offerden	voor	arme	leeftijdsgenootjes	
elders.	Het	geld	wordt	overgemaakt	naar	de	Pauselijke	
Missie	Werken	van	het	bisdom	(‘Holy	Childhood’).
•	Ouderavond	vormsel	op	donderdag	14	juni	2018	om	
19.00	in	de	parochiezaal.
•	Felicitaties	aan	de	zes	doopkinderen	van	zondag	3	juni:		
Andrew,	Argill,	Aaliyah,	Jordy,	Serenity	en	Novalee.

zo	10	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	tiende	zondag	
door	het	jaar	met	kindernevendienst
zo	17	 08.00u:	H.	Mis	elfde	zondag	door	het	jaar	-	tevens	
Vaderdag

zo	10	 09.00u:	H.	Mis	tiende	zondag	door	het	jaar	met	
kindernevendienst
zo	17	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	elfde		zondag	door	
het	jaar	-	tevens	Vaderdag

zo	10	 09.30u:	EHC	scholen,	PK

ma	11	 16.00u:	Uitdelen	van	Antoniusbrood	in	de	
parochiezaal
di	12	 De	laatste	dag	van	noveen
wo	13	 19.00u:	Hoogmis.	Hoogfeest	van	H.	Antonius	van	
Padua
zo	17	 10.00u:	H.	Mis
	 11.45u:	Engelse	mis
Elke	maandag	en	woensdag:	17.00-18.00u:	Kniplessen	door	
Mw.	M.	Kassels.	
Elke	vrijdag:	16.00-18.00u.	Padvinderij	-welpen	en	
kabouters
Elke	1e	zaterdag	van	de	maand	Maria	Devotie	om	11.00u.

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	09	 19.00u:	H.	Mis
zo	10	 08.00u:	Woco
wo	13	 19.00u:	Rouwdienst
za	16	 19.00u:	H.	Mis
zo	17	 08.00u:	H.	Mis.	Vaderdag
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.

Elke	1e	en	4e	zondag:	08.00u:	Woco
Elke	2e	,	3e	(en	5e)	zondag:	08.00u:	Eucharistieviering
Elke	maandag:	19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
Elke	dinsdag:	18.00u:	Biddende	moeders	|	18.30u:	
Gebedsgroep/Bijbelstudie
Elke	woensdag:	18.30u:	Begi	Kerki

zo	10	 08.00u:	Eucharistieviering
18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Eucharistieviering
di	12	 17.00u:	Generale	oefening	EHC
wo	13	 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	881-
5888.
-HF	Men’s	Fellowship	ontmoetingen,	elke	3e	vrijdagavond	
van	de	maand.	Inloop	18.30u	.	We	starten	om	19.00u	tot	
20.30u	in	de	parochiezaal.

zo	10	 08.00u:	Eucharistieviering
	 10.00u:	Doopdienst
ma	11	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
	 18.00u:	Volwassenencatechese
wo	13	 17.00u:	PK	Vormsel
do	14	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed	|	18.30u:	H.	Mis

zo	10	 07.30u:	Rozenkransgebed	|	08.00u:	

Eucharistieviering
wo	13	 08.00u:	Schooldienst
vr	15	 09.00u:	Doopdienst	P.K.	kinderen
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering	en	maandag,	
dinsdag	en	vrijdag	om	07.00	uur.
•	Spreekuur	Pater	Jan:	contact	maken	met	het	secretariaat.
•	Appartementen	in	De	Mantel	beschikbaar.	
Belangstellenden	kunnen	contact	opnemen	met	De	Mantel	
op	telefoonno.	426588.
•	Elke	maandag	om	18.30	uur	gebedsdienst	van	KCV	in	
de	sacristie.	U	bent	allen	van	harte	welkom,	ook	voor	
persoonlijk	gebed.

Elke	vrijdag	18.00u.:	Jeugdclub	vanaf	12	jaar
Elke	zaterdag	16.00–18.00u:	Padvinders:	welpen	en	
verkenners.

Powerclub	iedere	vrijdag	18.00u-19.30u.	Alle	jongeren	zijn	
uitgenodigd.
U	kunt	terecht	op	het	secretariaat	op	ma.,	di.	en	vr.	10:00-
12:00u	en	op	wo.	18:00-19:00u:	voor	doop-	inschrijvingen,	
intenties,	zaalhuur	en	nog	veel	meer.	INTENTIES	TOT	
UITERLIJK	VRIJDAG	11:00	UUR!
Doop	inschrijvingen	uitsluitend	na	een	gesprek	van	de	
ouders	met	de	pater.	
Majella: Elke zaterdagmiddag (behalve de 4e zaterdag) 
om 17:30u: Eucharistieviering

Elke	donderdagavond	om	19.00u:	Noveen	OLV	van	
Altijddurende	Bijstand
Elke	zaterdag:	H.	Mis	om	19.00uur
Elke	zondag	H.	Mis	om	08.00uur,m.u.v.	de	4e	zondag.
Elke	4de	zondag	Sranantongo	Woco	viering	om	08.00uur
Elke	2de	zondagmorgen	Doopviering	om	10.00uur.

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

Elke		zondag:	H.	Mis	om	10.00u.
Elke	vrijdag:	Noveen	v.	OLV		Altijddurende	Bijstand:	18:30u.
Elke	woensdag:	Bijbelstudie:	19.00u.

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

Elke	vrijdag:	Woco:	19:00u	(behalve	op	de	vrijdag	vooraf	
aan	de	derde	zondag	van	de	maand)
Elke	derde	zondag	van	de	maand:	Woco:	09:00u	(daarna	
jeugdclub	tot	12:00	u)

Elke	zondag:	Woco:	09:00u
PK	lessen:	zondag	10.30	–	12.00u.

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 

maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570

Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,

kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
 www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)

breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag). 
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u

O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u

Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

parochieberichten
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ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

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

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

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
ST. ALFONSUS

Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

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

KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412

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

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
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do	14	 06.30u:	H.	Mis	in	de	kapel	Pastorie
18.30u:	Gebedsgroep
vr	15	 07.00u:	H.	Mis
	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededelingen
Zondag	10	juni:	09.00u:	H.	Mis	te	Coronie
Zondag	17	juni:	H.	Mis	op	Tapuripa

zo	10	 09.30u:	Rozenkransgebed
10.00u:	Woco.	Heilig	Hart	van	Jezus

zo	10	 17.30u:	Rozenkransgebed
18.00u:	H.	Mis.	Heilig	Hart	van	Jezus
ma 11 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo	12	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	II

zo 10 09.00u: Woco

Elke	2e	en	4e	zondag	van	de	maand:	eucharistieviering/
woco	om	08:30u

1e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Moengo	en	16.00u	Patamakka
2e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Albina	en	17.00u	
Alfonsdorp(Communie	voor	de	ouderen	thuis)
3e	zaterdag:	H.	Mis	te	Oviaolo	19.00u.	
3e	zondag:	H	Mis	9.00	Abadukondre	18.00u	te	
Moengotapu
4e	zaterdag:	Bezinning	en	uitstelling	Allerheiligste.	Stille	
aanbidding		St	Theresia	09.00u.
Des	vrijdags:	‘voorbereiding	op	de	Zondagsdienst’		18.30	u
Elke	dinsdag:Charismatische	Volwassenen	
gebedsbijeenkomst	te	Moengo.
Elke	donderdag:	Jongeren	gebedsbijeenkomst	Moengo	en	
Oviaolo.

1e	zondag		 09.00u:	H.	Mis.	Klein	Powakka
1e	zondag		 11.00u:	H.	Mis.	Powakka	St.	Wilhelmus	en	
communie aan huis
2e	zondag	 09.00u:	H.	Mis	H.	Eugene	de	Mazenod,	
Brownsweg
2e	zondag	 16.00u:	H.	Mis.	Dre	Pada
3e	zondag	 09.00u:	H.	Mis.	Cassipora
3e	zondag	 11.00u:	H.	Mis.	Redi	Doti
3e	zondag	 16.00u:	Pierrekondre
4e	zondag	 09.00u:	Koinakondre
	 	 11.00u:	H.	Mis	Nyun	Lombe	St.	Gerardus	
Majella
Elke	woensdag	18.30u:	Gebedsbijeenkomst	Brownsweg	

•	1e	vr.18.00–20.00u	Eucharistieviering	met	
Sacramentsaanbidding
•	1e	za.	09.00–11.00u	Rozenkransgebed
•	3e	wo.10.00–13.00u	Sacramentsaanbidding
•	Des	zaterdags:	Gebed	en	counseling	op	afspraak.	Zr.	A.	
Koorndijk,	t.	404882
Wekelijks:	gebedsgroepen	in	de	diverse	parochies

Elke	tweede	en	laatste	zondag	van	de	maand:	Woord-	en	
communieviering	om	09.00u.

Dinsdag	19.30u	-	Noveen	van	O.L.V.	Altijddurende	Bijstand
Donderdag	19.30u	-	Aanbidding	Allerheiligste	Sacrament
Zaterdag	16.30u	-	Catechese	|	18.00u	-	Eucharistieviering
Zondag	9.00u	-	Eucharistieviering	|	19.30u	-	
Eucharistieviering

zo	17	 08.00u:	Eucharistieviering	met	EHC
Mededelingen
Gedoopt:	Atmosoerodjo	Nick,	Vliet	Doynel,	Pinas	Ferelle,	
Pinas-Karijoredjo	Ellen.	Opname	in	de	RK	kerk:
Pinas	Fernando,	Grootfaam	Dominique,	Vaseur	Lekisha.

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

za	09	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht.
zo	10	 08.	00u:	H.	Mis.
za	16	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht.
zo	17	 08.00u:	H.	Mis.

zo	10	 09.00u:	H.	Mis
di	12	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	13	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	09	 17.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	H.	Mis.	Heilig	
Hart van Jezus
zo	10	 08.00u:	Rozenkransgebed	|	08.30u:	Woco.	Heilig	
Hart van Jezus
	 Daarna	Heilige	Communie	voor	zieken	aan	huis
ma	11	 19.00u:	H.	Mis
di	12	 06.30u:	H.	Mis	in	de	kapel	op	het	pastorie
16.00u:	Seniorensoos	|	16.30u:	Parochiecatechese
wo	13	 10.00u	en	17.00u:	Volwassenencatechese
	 19.00u:	H.	Mis

Elke	zondag:	Woco:	09.00u.

Elke	1e,	2e	en	3e	zondag:	Woco	om	09.00u.
Elke	vierde	zaterdag:	Eucharistieviering	om	18.00u.

za	09	 19.00u:	Eucharistieviering	(p.	Jan)
ma	11	 16.30-18.00u:	Catechese	(leidster)	EHC
di	12	 18.00u:	Diaconiegroep
wo	13	 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	14	 10.00-16.00u:	Spreekuur	p.	Jan	(volgens	afspraak)
za	16	 19.00u:	Eucharistieviering	(p.	Fransiskus)

Mededeling:
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

za	09	 19.00u:	Eucharistieviering
di	12	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	13	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	14	 16.30u:	PK-EHC	(pater)
	 17.30u:	Spreekuur	pater	|	18.30u:	
Eucharistieviering
	 19.15u:	Vergadering	kerkbestuur
vr	15	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
	 17.30u:	Volwassenencatechese

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
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PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130

Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t

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

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

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

 Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.6808331/8600078
email: alwinlinger@gmail.com

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

Door pater Jan Verboogen SDS

Om zegen voor onze communicanten en 
vormelingen
bidden wij U, God.
Maak ze sterk en scherpzinnig,
bestand tegen leugens en schijnwaarden,
tegen de giftige lucht
die ze tegen wil en dank moeten inademen.
Beloof ze uw licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker
hun weg te zoeken.
Zegen ze met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.
Zegen ze met vreugde,
zegen ze in hun tranen.
Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.
Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienst.
Bewaar ze zoals ze zijn in deze dagen
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.
En wees Gij voor hen
de stilste stem,
de vriend zonder naam.

Zieken- en bejaardenzorg Noord
Deze zondag 3 juni 2018, op veel plaatsen tevens 
Sacramentsdag, doen de dames van Zieken- en 
Bejaardenzorg Noord weer hun maandelijkse 
ronde door de parochie. In de drie kerken 
ontvangen ze een speciale zegen om vervolgens 
uitgezonden te worden naar de mensen die 
thuiscommunie ontvangen, omdat ze om een of 
andere reden niet zelf naar de kerk kunnen komen. 
En dat zijn er heel wat. Fijn, dat ze op die wijze toch 
verbonden zullen zijn met de kerkgemeenschap.

Verbondenheid
De Heer zegene u (+) om dit heilig Brood - het 
Lichaam van Christus - te brengen aan onze zieke 
en oudere medeparochianen. Samen met hen 
vormen wij één gemeenschap als Lichaam van 
Christus. Moge dit teken hen bemoedigen op hun 
weg ten einde toe. Als teken van verbondenheid 
wordt vandaag de heilige Communie gebracht naar 
mensen die hier niet aanwezig kunnen zijn. Want 
ook zij behoren tot ons. Met deze zegenbede en de 
pyxis met de communies gaan ze op weg.

Extra dimensie
Deze zondag en ook de eerste zondag van juli krijgt 
die verbondenheid nog een extra dimensie. Want in 
de maand mei hebben zo’n 50 kinderen hun eerste 
communie gedaan: 37 in Heilige Driekoningen 
en 13 in Sint-Jozef. En wat ligt er nu meer voor de 
hand dan dat de mensen van de thuiscommunie 
een speciaal gebed (zie hierboven) doen voor deze 
kinderen en jongeren. Prachtig toch, oud en jong, 
ziek en gezond, met elkaar verbonden. De eerste 
zondag van juli zal het gebed herhaald worden, 
maar dan voor de jongeren die op zondag 24 juni 
het sacrament van het vormsel ontvangen.

Zieken- en bejaardenzorg Noord in gebed voor 
communicanten en vormelingen
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