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Op missie om de Kerk een Amazonegezicht te geven

Beste broeders en zusters,

Voor en met de mensen
Het Vaticaan heeft kort geleden het voorbereidende 
document gepubliceerd voor de buitengewone 
bisschoppensynode over het Amazonegebied, welke 
gehouden wordt in oktober 2019. Het thema van de 
synode is Nieuwe wegen voor de Kerk en voor een 
integrale ecologie.
Er moeten nieuwe wegen gezocht worden voor 
evangelisatie van en met de mensen van God 
die in het Amazonegebied leven: bewoners van 
gemeenschappen, rurale gebieden en grote 
metropolen, mensen die leven aan de oevers van 
rivieren, migranten en ontheemden, en vooral met 
en voor de inheemse volken.

Tamusi
De paus wijst de inheemse volken een belangrijke 
rol toe. Dit is waarom ik begin met een mythe 
verteld door een lokale inheemse stam.
Het verhaal gaat dat heel lang geleden, niemand 
weet hoe lang geleden, de inheemsen werden 
geschapen door Tamusi. De glans van Tamusi was 
helderder dan de zon en zo weet niemand hoe hij 
eruit zag. Nadat Tamusi de inheemsen op aarde had 
gezet, woonden zij in vrede. Ze werden nooit ziek, 
ze stierven niet en ze woonden in vriendschap met 
alle dieren. Geen muskiet stak hen, geen jaguar 
viel hen aan. Er was voedsel in overvloed. De 
inheemsen waren wijs en voerden geen oorlog. Dit 
gaf Tamusi enorm veel plezier.
Op een dag stuurde Tamusi een bericht naar de 
inheemsen waarin hij aangaf dat hij hen wilde 
bezoeken. Hij zou neerdalen op aarde vanaf een 
gouden trap, maar de inheemsen mochten deze 
nooit aanraken. Als iemand durfde die gouden trap 

aan te raken, zou Tamusi onmiddellijk terugkeren 
naar de hemelen. Hij zou zich dan nooit meer 
laten zien op aarde. Dat niet alleen, de inheemsen 
zouden sterven, hun vriendschap met de dieren zou 
ophouden te bestaan, voedsel zou schaars worden 
en zij zouden getroffen worden door ziekten.

Ongehoorzaam
De inheemsen keken vol verwachting uit naar de 
komst van Tamusi. Plotseling rommelde de donder 
en een gouden trap verscheen tussen hemel en 
aarde. Alle inheemsen stonden versteld. Tamusi 
daalde neer met zijn entourage. Er klonk muziek, 
men kon gezang horen. Tamusi was gekleed in een 
wolk van schitterend goud.
Een inheemse man wilde stiekem zichzelf ervan 
overtuigen dat de trap van goud was. Dus krabde 
hij er met de nagel van zijn pink aan. Onmiddellijk 
klonk de donder weer en de stem van Tamusi 
bulderde: ‘Omdat een van jullie ongehoorzaam is en 
de gouden trap aangeraakt heeft, zullen jullie allen 
gestraft worden. Ik zal terugkeren naar de hemel en 
nooit meer verschijnen. Je wordt alleen gelaten in je 
benarde situatie. Wie tot mij wil komen moet eerst 
sterven.’
En vanaf die dag werden de inheemsen gestoken 
door muskieten, werden hun gewassen opgegeten 
en vernietigd door dieren en werden ze sterfelijk.

De aarde is in diepe crisis
Ongehoorzaamheid aan God lijkt de erfzonde 
te zijn van de mensheid. Het verhaal van 
ongehoorzaamheid is ons eigen verhaal van Adam 
en Eva. Wanneer u als theologen bijeenkomt, is uw 
eerste en belangrijkste taak om gehoorzaam te zijn 
aan God.
Gehoorzaamheid komt van het Latijnse ab-audire. 

Audire betekent luisteren en ab-audire betekent 
aandachtig luisteren. Luisteren zoals een arts die 
luistert met zijn stethoscoop om een diagnose vast 
te stellen, en om met geheel uw hart een antwoord 
te geven.
De aarde is ziek en sterft, en de paus is ervan 
overtuigd dat luisteren naar het Amazonegebied 
en de inheemse volken een ecologische omslag kan 
brengen. Het Amazoneregenwoud, dat van vitaal 
belang is voor de planeet, is in een diepe crisis. 
Deze wordt veroorzaakt door een voortdurende 
cultuur van afval en een cultuur van verderf. Om 
de mensheid te behoeden van de afgang op het pad 
van zelfvernietiging moeten we een cultuur van 
liefde en solidariteit koesteren.

Toenadering en betrokkenheid
Het voorbereidende document schrijft: 
‘Luisteren naar de inheemse volken en naar alle 
gemeenschappen die leven in de Amazone is van 
vitaal belang voor de universele Kerk. Hiervoor 
zullen we toenadering en betrokkenheid moeten 
zoeken. We willen het antwoord weten op de 
volgende vragen: Hoe stelt u zich uw serene 
toekomst voor en het goede leven van toekomstige 
generaties? Hoe kunnen wij samenwerken aan 
een wereld die afrekent met levensvernietigende 
structuren en die mentaliteit koloniseert, zodat 
wij een netwerk creëren van solidariteit en inter-
cultuur? En boven alles, wat is de specifieke missie 
van de Kerk vandaag in het aanzicht van deze 
realiteit?’
Wanneer u vandaag van start gaat op een missie 
om de Kerk een Amazonegezicht te geven, bid ik dat 
u gehoorzaam mag zijn aan God en niet op het pad 
naar het heldere gezicht in de verleiding geraakt om 
die gouden trap aan te raken.

Preek van Mgr. Karel Choennie tijdens de openingsmis van de 19e Conference on Theology in the Caribbean Today (CTCT) op maandag 11 juni 2018 in de 
kathedrale basiliek.
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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:

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
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geloof & leven
170e geboortedag 
pater Franciscus 
Jordan

Door Paul Djoenerie en Jos Steeman, SLS

Jan Baptist Jordan
De Salvatoriaanse Lekengemeenschap in Suriname 
(SLS) laat weten, dat op zaterdag 16 juni de 170e  
geboortedag van pater Franciscus Jordan wordt 
herdacht. Hij is de stichter van de salvatorianen, 
de salvatorianessen en de salvatoriaanse leken, die 
samen de salvatoriaanse familie vormen. 
Hij werd op 16 juni 1848 in Gurtweil (Duitsland) 
geboren als Jan Baptist Jordan in een gezin van 
drie kinderen. Reeds op jonge leeftijd kreeg 
hij medeverantwoordelijkheid in de zorg voor 
het gezin. Wat armoede is, heeft hij sinds zijn 
kinderjaren aan den lijve ondervonden.  Zijn vader 
was namelijk door een ongeval met de paarden van 
zijn werkgever voor het leven invalide geraakt. 

Roeping
Na een niet gemakkelijke jeugd en het afronden 
van de ambachtsschool werd de jonge Jordan 
decoratieschilder. Zo rond zijn 21e levensjaar 
was de innerlijke roep tot het priesterschap nog 
steeds aanwezig, maar de beperkte financiële 
mogelijkheden beletten hem zijn roeping te volgen. 
Daarnaast had hij een zwak gestel, waardoor hij 
werd afgekeurd voor de militaire dienst. 
Na het volgen van privélessen bij twee priesters 
kon hij zich in 1870 inschrijven op het gymnasium. 
Wiskunde was niet zijn gave, maar op het 
eindexamen in 1874 bood hij een opstel aan in acht 
talen. Een groter bewijs van zijn aanleg voor talen 
is waarschijnlijk niet mogelijk. In oktober van dat 
jaar ging hij naar de universiteit om theologie te 
studeren en op 21 juli 1878 werd hij tot priester 
gewijd.
Een wetenschappelijke loopbaan versmadend, is 
hij toen zijn echte roeping gaan volgen, namelijk 
het stichten van een orde met als doel de tekst van 
Joh. 17, 3: Dit is het eeuwige leven, dat ze U kennen, 
de enige ware God en Hem die Gij gezonden hebt, 
Jezus Christus.

2018 Jordanjaar
Op 8 december 1881, de feestdag van de 
onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria, 
stichtte hij de Sociëteit van de Goddelijke Heiland 
(salvatorianen) en zeven jaar later in 1888 de 
Congregatie van de Zusters van de Goddelijke 
Heiland (salvatorianessen). Hij overleed op 8 
september in Tafers (Zwitserland). 
Aardige bijzonderheid… De provinciaals van de 
Europese salvatorianen besloten onlangs over te 
gaan tot de aankoop van het geboortehuis van 
pater Jordan. Het is de bedoeling om hier een 
salvatoriaanse stichting onder te brengen. 
Van 13 augustus tot 9 september dit jaar wordt 
in München (Duitsland) het 19e Generale Kapittel 
van de salvatorianen gehouden. Aan het einde 
hiervan zal er een bedevaart worden ondernomen 
naar belangrijke plaatsen uit het leven van Pater 
Jordan. Zo wordt Gurtweil aangedaan als zijn 
geboorteplaats, Freiburg als de plaats waar hij 
studeerde en Tafers (Zwitserland) waar Pater 
Jordan op 8 september 1918 overleed en tot 1956 
begraven lag. In dat jaar werd zijn graf namelijk 
overgebracht naar het moederhuis in Rome. Zo kan 
het jaar 2018 dus met recht een Jordanjaar worden 
genoemd: 170e geboortedag en 100e sterfdag! 

Door Rosanda Courtar

Boodschap delen vanuit liefde
Ik ben zó dankbaar dat ik andere 
communicatiepersonen heb leren kennen! Gezeten 
aan de smakelijke Surinaamse lunch, in de 
schaduw van de bomen in de bisschopstuin, liet 
ik de dag de revue passeren. De ruim 40 dames 
en heren spraken enthousiast over hun deelname 
aan de eerste media- en communicatieconferentie 
van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo op 
zaterdag 2 juni jl. De conferentie gaf praktische 
tools aan personen die binnen hun parochie of 
kerkelijke instelling met media en communicatie 
bezig zijn of die dat in de toekomst willen doen. 
Het bijzondere was dat het niet gewoon een 
communicatieconferentie was, maar dat er 
steeds een link werd gelegd naar ons christen-
zijn, het rooms-katholieke geloof en het 
uitdragen van Gods Woord. Dit werd het meest 

duidelijk in de workshop onder leiding van 
diaken Sonny Waterberg. Hij gaf aan dat je als 
communicatiepersoon de boodschap van God 
vanuit liefde moet delen niet alleen met rooms-
katholieke broeders en -zusters, maar ook met 
andersgelovigen.

wordt vervolgd op pagina A4`

Wees slechts de zaaier
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Afsluiting herdenking/viering zaligverklaring Petrus Donders

door Stichting Devotie Petrus Donders

Week lang
De week van de herdenking/viering van de 
zaligverklaring van Petrus Donders 2018 zijn we 
begonnen op zaterdag 19 mei jl. met een bedevaart 
naar Batavia met ruim 100 bedevaartgangers 
waaronder Mgr. Karel, vier priesters, een diaken en 
een frater. 
Op maandag 21 mei ontmoetten wij pater Pedro 
(Petrus) Torres IVE voor het eerst. Hij werkt in de 
verre binnenlanden van Guyana onder de indianen. 
Zalige Petrus Donders is de patroonheilige van die 
inheemse gemeenschap: wat een openbaring. 
Op woensdag 23 mei hadden wij de plechtige 
eucharistieviering – met vier priesters, twee 
diakens - in de basiliek met ruim 300 aanwezigen 
en twee ontroerende familiegetuigenissen. Wij 
danken van harte de velen die hebben bijgedragen 
aan het welslagen van de activiteiten in deze week.

Dankbaar
Deze enerverende week van de herdenking van 
de zaligverklaring van Petrus Donders sloten 
wij af – het kon niet anders -  met een bedevaart 
naar Batavia op zaterdag 26 mei. Het Kathedrale 
Volwassenen Koor behoorde tot de groep.
Ondanks een regenachtig begin op de vroege 
morgen van de 26e mei hadden wij toch een 
prachtige bedevaartsdag. Na het reisgebed konden 

wij vanwege de regen de traditionele groepsfoto 
op het achterbordes van de kanselarij niet meer 
maken. Uiteraard was er met de verschillende 
stemmen veel mooi gezang: in de bus, vóór en 
tijdens de kruisweg en bij de eucharistieviering. 
Dank aan het koor o.l.v. Denise Telting, pater 
Martin Noordermeer, de overige bedevaartgangers 
en onze medewerkers voor hun bijdrage. Onze 
bijzondere dank aan een 7-tal flinke senioren-
pelgrims (in de leeftijd variërend van 75 tot 90 
jaar) die ondanks hun mindere  mobiliteit – 1 met 
een rolstoel en 1 met een rollator -  toch met ons 
zijn meegegaan. Gran tangi. Rond 18 uur waren we 
weer veilig terug op de plaats van vertrek. 

Reacties
• Er is veel veranderd op Batavia, goede zaak.

• Ik kwam als klein meisje met pater Mulder hier 
en we zaten onder de bomen te zingen; is mooi 
geworden.
• Ik heb genade gevoeld tijdens de kruisweg; 
prettige ervaring, een voldoening.
• Ik kom voor het eerst; in het jaar van de 
zaligverklaring – 1982 – hadden ze mij (toen 
in Nederland) geen enkele hoop gegeven voor 
genezing van mijn gezondheidsklachten. Ik 
keerde terug en door veel en intens gebed - ook 
op voorspraak van Z. Petrus Donders -  geef ik nog 
steeds mijn krachten aan het bisdom (al 36 jaar 
lang). Ben dan ook erg dankbaar hiervoor en ik 
dank ook om eindelijk een gelegenheid te hebben 
gehad om hier te zijn. Wat een voorrecht.
• We komen zeker terug.

Persoonlijke relatie met God
‘Maar jij moet slechts de zaaier zijn van het Woord. 
Je moet je niet druk maken over het plantje dat 
moet gaan groeien. Dat is niet jouw taak. Dat is 
Gods taak. God zal er zelf voor zorgen dat wat 
jij gezaaid hebt bij de ontvanger op Zijn tijd en 
Zijn wijze zal bloeien,’ vertelde diaken Sonny vol 
overtuiging. ‘Een voorwaarde om het Woord van 
God en niet je eigen woord te delen via de media is 
door op zoek te gaan naar kennis. Wat je niet hebt 
kun je niet geven.’ 
Een persoonlijke relatie met God en het laten 
nalezen van je teksten door een priester of diaken 
kunnen helpen het Woord juist te vertolken. ‘Ik 
ben nu nog helemaal high van de tweede sessie bij 
diaken Waterberg’, zei een van de deelnemers uren 
later aan een ander.

Vind ik leuk! Delen!
‘Ik zag allerlei Whatsapp-statussen veranderen. 
Het leek alsof iedereen bij die conferentie was’, 
merkte een deelnemer van de conferentie 
op. Blijkbaar hadden de vele Whatsapp- en 
Facebookstatussen die als opdracht werden 
gemaakt in de workshop praktisch gebruik van 
sociale media, flink de aandacht getrokken van 
andere kerkgenoten. De mediawerkers kwamen 

gewapend met mobiele telefoon en laptops naar 
deze workshop en konden hun familie en vrienden 
laten delen in de mooie leermomenten van die dag. 
Het feit dat het event een eigen hashtag (#) had, 
was voor degenen die veel met sociale media bezig 
zijn echt een hit! Hashtags worden wereldwijd 

gebruikt om op internet te communiceren over 
grote events. Ze helpen om berichten over dezelfde 
onderwerpen te filteren en maken het makkelijker 
die informatie (terug) te vinden. 
We leerden ook over het belang van een selfie als 
christelijke mediawerker. Maak eens een selfie 
in de kerk en laat zo je eigen identiteit spreken. 
‘De sessie rond sociale media maakt dat ik het 
gebruik ervan zal heroverwegen’, zei een collega-
mediawerker later.

Kraka
Naast de twee genoemde workshops waren er nog 
de workshops communicatie en samenwerking, 
waarin werd opgeroepen om anderen met wie 
we samenwerken in liefde te ondersteunen op 
de gebieden waarin zij dat nodig hebben vanuit 
de vragen ‘wat wil de persoon’ en ‘wat kan de 
persoon’. 
Het doel van de workshop praktische tips voor het 
schrijven van artikelen en berichten is om mensen 
aan te zetten (vaker) te schrijven over thema’s in 
onze parochies of kerkelijke instellingen. 
Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van deze 
workshop. We danken het R.K. Bisdom voor deze 
waardevolle bijscholing en we hebben een flinke 
krak gekregen om frequenter en liefdevol te 
communiceren vanuit Gods Woord.

Wees slechts de zaaier
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Een treffende overeenkomst tussen de eerste lezing 
en de evangelielezing is het beeld van de vogels die 
vanuit de verte aan komen vliegen. In de schaduw 
van de ceder of in die van de mosterdplant nestelen 
zij zich. Ook valt ons een thematisch verband op 
tussen het kleine mosterdzaadje dat uitgroeit tot een 
machtige plant en het twijgje dat een machtige ceder 
wordt. Wat klein begint, is blijkbaar in staat om uit te 
groeien tot iets groots.

God maakt een nieuw begin
De eerste lezing moeten we situeren in de periode 
tegen het einde van de ballingschap. De profeet 
Ezechiël is er getuige van dat een kleine rest van het 
Joodse volk zal terugkeren uit de ballingschap. De 
gelijkenis over een twijgje van een hoge ceder als het 
begin van iets nieuws is bedoeld om te  verduidelijken 
dat God na de ballingschap een nieuw begin met Israël 
wil maken. De toekomst is niet aan de hoge ceder 
(verwijzing naar het Israël van voor de ballingschap), 
maar aan dat tere twijgje dat geplukt zal worden 
om geplant te worden op een hoge en verheven berg 
(Sion). Dat twijgje symboliseert de kleine rest die na 
terugkeer uit de ballingschap een aanzet zal vormen 
voor een nieuw begin in de geschiedenis van het 
Godsvolk. Met nadruk wordt in de tekst gesteld dat 
het gaat om een initiatief van de Heer, een initiatief 
dat veel indruk zal maken om dat het kleine twijgje 
zal uitgroeien tot een krachtige nieuwe ceder. Alleen 
de Heer is bij machte om een hoge boom te vellen 
en om een klein boompje te laten groeien. Met de 
woorden ‘alle soorten vogels’ kunnen heel goed de 
ballingen bedoeld zijn. Het kan echter ook zijn dat 
hiermee verwezen wordt naar de volkeren uit de 
heidenen die zich eens thuis kunnen voelen bij Israël. 
Mogelijk geldt dit ook voor ‘alle bomen in het veld’ die 
zullen beseffen hoe bijzonder het is wat de Heer met 
zijn initiatief tot stand brengt.

Niet zonder beelden
In Marcus 4 treffen we enkele samenhangende 
gelijkenissen aan over het koninkrijk van God. 
Mogelijk heft Jezus de gelijkenissen uitgesproken bij 
verschillende gelegenheden en heeft Marcus bij de 
redactie van zijn evangelie het geheel gearrangeerd in 
de vorm van een compositie zoals die nu voorligt. Dit 
kan afgeleid worden uit het herhaald ‘Hij zei tot hen’ 
(in 4,11.13.21.24, gericht tot de leerlingen) tegenover 
het meer algemene ‘Hij zei’ (in 4,26.30, gericht tot de 
menige op de oever van het meer; vergelijk hiervoor 
4,2). De evangelielezing voor vandaag vormt in deze 
constellatie nu de afsluiting van een door Jezus 

gehouden toespraak. De slotverzen van onze lezing 
(4,33-34) laten onmiskenbaar een inclusie zien met 
4,2 waar de evangelist het gebruik van gelijkenissen 
bij het onderricht van Jezus introduceert. De
evangelist hecht er nogal aan om deze karakteristiek 
van Jezus’ onderricht nog eens extra te  benadrukken. 
Jezus’ toespraak als geheel vertoont duidelijk een 
zekere the matische samenhang. Daarom kunnen 
we de evangelielezing over het zaad dat gezaaid 
wordt ook niet goed los zien van de gelijkenis van 
de zaaier aan het begin van de rede (4,3-8). In alle 
openbaarheid – de menigte hoort toe – spreekt Jezus 
in gelijkenissen over het koninkrijk van God. De 
lezing eindigt echter met: ‘Maar wanneer Hij alleen 
was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles’ 
(vergelijk 4,34 met 4,10). Daar zit een zekere spanning 
tussen. Waarom toch wordt er gebruik gemaakt 
van gelijkenissen wanneer uiteindelijk alles toch 
uitgelegd moet worden? Aan de ene kant zou een al te 
specifieke of ondubbelzinnige concretisering van het 
koninkrijk van God het gevaar in zich kunnen dragen 
dat het door belangen van mensen geannexeerd 
wordt. Dat vormt een reëel risico. Aan de andere 
kant is het spreken in gelijkenissen door Jezus over 
het koninkrijk weer juist heel concreet omdat in 
deze gelijkenissen direct gerefereerd wordt aan 
herkenbare situaties waarin mensen werken of leven. 
Dat biedt weer kansen voor een goed begrip van 
Jezus’ onderricht.

Een bedrijf in drie delen
Het is niet zo moeilijk om in de lezing drie delen 
te onderscheiden. In 4,26-29 staat als eerste de 
gelijkenis over een mens die het zaad over de aarde 
uitstrooit in het volste vertrouwen dat het zal 
ontkiemen en tot wasdom zal komen. Na gedane 
arbeid gaat hij slapen en hij staat de volgende dag 
weer op. ‘Nacht en dag’ staat er letterlijk – dat 

correspondeert met het ritme van werken
en rusten. Ondertussen ontkiemt het zaad in de 
aarde. ‘Maar hij weet niet hoe’ lezen we dan. Het is 
de verwondering om de groeikracht van het zaad. Zo 
is het ook, wil Jezus maar zeggen, met het koninkrijk 
Gods: in het verborgene groeit het en komt het tot 
wasdom. Overigens kan men zich de vraag stellen 
naar de ‘pointe’ van deze eerste gelijkenis: gaat het 
nu om het feit dat het zaad in stilte groeit of om het 
vertrouwen van de zaaiende mens die zich enkel 
inspant om een bijzonder proces in gang te zetten? 
Welk opschrift past dan het beste : ‘De gelijkenis van 
het zaad’ of ‘De gelijkenis van de landman’?
Ook in de tweede gelijkenis over het mosterdzaadje 
(4,30-32) gaat het om de ervaring van verwondering, 
ditmaal gebaseerd op een duidelijke contrastwerking. 
Een nietig zaadje bezit zoveel kiemkracht dat er een 
geweldige struik uit kan groeien. Ook hier is het niet 
te bevatten hoe alles in zijn werk gaat. Maar anders 
dan in de eerste gelijkenis is het einddoel van het 
groeiproces hier niet de oogst, maar het bieden van 
beschutting aan de vogels van de hemel die zich in 
de schaduw kunnen nestelen. Het derde en laatste 
deel van de lezing (4,33-34) betreft het commentaar 
van Marcus op de ‘pedagogische aanpak’ van Jezus 
door gebruik te maken van gelijkenissen. Deze verzen 
kunnen enigszins bevreemdend bij ons overkomen. 
Is het niet zo dat de gelijkenissen door Jezus bedoeld 
zijn om direct begrepen te worden, juist ook omdat ze 
aansluiting zoeken bij de alledaagse ervaringen van 
de toehoorders? Waarom is er dan toch de noodzaak 
van uitleg en toepassing? Het zou kunnen zijn dat 
Marcus met deze opmerkelijke woorden de praktijk in 
de gemeente op het oog heeft waarin de
gelijkenissen van Jezus uitgelegd en toegepast 
werden. Dan zou het hier gaan om een legitimatie van 
een bestaande praxis. De uitleg van de gelijkenis van 
de zaaier (4,10-20) is hier ook een duidelijk voorbeeld 
van, vooral omdat de woorden van deze uitleg Jezus 
expliciet in de mond gelegd worden.
In de vorm van gelijkenissen sprak Jezus het 
woord (logos) tot hen (= de menigte) ‘voor zover 
zij het konden begrijpen’. Het Griekse akouein 
betekent eerder ‘horen’ (Herziene Statenvertaling) 
dan ‘begrijpen’ (Nieuwe Bijbelvertaling). In zijn 
commentaar op het Marcusevangelie schrijft Jakob 
van Bruggen treffend: ‘Marcus geeft slechts te kennen 
dat Jezus weliswaar lang en veel sprak, maar dat Hij 
zijn spreken beëindigde toen de vermoeidheidsgrens 
werd bereikt bij het publiek.’

liturgie & leven

Elfde zondag door het jaar

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël 17, 22-24
Dit zegt de Heer God: ‘Dan zal Ik zelf van de top 
van de hoge ceder een twijgje nemen, en dat in de 
grond zetten; van de bovenste van de jonge takken 
zal Ik een twijgje plukken, en Ik zelf zal het planten 
op een hoge en verheven berg, op het gebergte van 
Israëls hoogland zal Ik het planten. Het zal takken 
dragen, vrucht vormen, en een prachtige ceder 
worden. Daaronder zullen alle vogels van allerlei 
gevederte nestelen; in de schaduw van zijn takken 
zullen ze nestelen. En alle bomen van het open veld 
zullen erkennen dat Ik, de Heer, een hoge boom 
vernederd en een lage boom verheven heb, en dat 
Ik een sappige boom heb doen verdorren en een 
dorre boom tot bloei gebracht heb. Ik, de Heer, heb 
het gezegd, en Ik zal het doen.’

Tweede lezing: Uit de tweede brief van de 
heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 5, 
6-10
Broeders en zusters, daarom houden wij altijd 
goede moed. Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij 
thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de Heer. Wij 
leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden 
moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen 
om onze intrek te nemen bij de Heer. Daarom is 
onze enige eerzucht, hetzij thuis, hetzij in den 
vreemde, Hem te behagen. Want allen moeten wij 
voor Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat 
ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven 
heeft gedaan, goed of kwaad.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 4, 26-34
In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Het gaat met 
het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; 

hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en 
onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij 
weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde 
vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, 
dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht 
het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is 
tijd voor de oogst.’ En verder: ‘Welke vergelijking 
kunnen wij vinden voor het Rijk Gods en in welke 
gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op 
een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt 
in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op 
aarde; maar eenmaal gezaaid schiet het op en het 
wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt 
grote takken zodat de vogels in zijn schaduw 
kunnen nestelen.’ In vele dergelijke gelijkenissen 
verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij 
konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen 
sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn 
leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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Overweging: Doorzichtig worden
Sacramenten behoren tot de krachtigste dingen 
die gelovigen in huis hebben. Sacramenten dringen 
door tot in je binnenste. Er is geen manier om 
dieper in het hart van de mens door te dringen 
dan met de eucharistie of met het sacrament van 
verzoening. Als je wilt dat Christus zoveel groter 
in je wordt dat je hem aan anderen kunt meedelen, 
heb je allereerst een houding van belijdenis 
nodig, je leven lang, elke dag. Dat betekent 
doorzichtigheid. Je leeft vanuit deze houding als je 
bent als een helder raam, zonder vlekken. Alleen 
als je geregeld een gebaar van ontvankelijkheid 
en schuldbelijdenis maakt, word je doorzichtig. 
Niet alleen om je bevrijd te voelen van angsten of 
problemen, maar vooral om diep vanbinnen de 
ervaring van de vreugde van verzoening te leren 
kennen. De mensen van onze tijd hebben zoveel 
behoefte aan barmhartigheid en medelijden en 
aan genezing van hun wonden. Maar om een man 
of vrouw van medelijden en barmhartigheid, van 
vergeving en vreugde te worden voor anderen, 
moet je ze eerst zelf ervaren hebben.

Gebed
God, U hebt uw Woord gesproken, waarmee U 
mij richting wilt wijzen. Ik bidden U: leer mij te 
luisteren naar wat U zeggen wilt. Bevrijd mij 
van elke dwang die mij van mijn medemens  
vervreemdt en mij in mezelf gevangen houdt. Dat 
bid ik U door Jezus Christus, die de wereld uw 
goedheid heeft getoond, vandaag en morgen en alle 
dagen. Amen. 

Dagtekst
Handelingen 3, 19: Kom daarom tot inkeer en 
bekeer u.

Overweging: Onze sterke, eigen wil
Christen worden is een eenmalige gebeurtenis, 
waarbij we ons bekeren van onze zonde en onszelf 
aan Jezus toevertrouwen omdat alleen Hij ons 
kan verlossen. Wanneer we ons bekeren, haalt 
God ons uit de duisternis en zet Hij ons in zijn 
wonderbaar licht (1 Petrus 2, 9).  Maar christen 
zijn is een dagelijkse, voortgaande ervaring. Het is 
een levenslang proces van dagelijkse bekering en 
geloof, waarbij we ons in de kracht van de Heilige 
Geest van zonde afkeren en ernaar streven om 
voor Christus te leven. Hier komt onze wil om de 
hoek kijken. Hoewel we tot bekering zijn gekomen 
en God in ons is komen wonen, is onze oude natuur 
nog springlevend. Onze sterke, eigen wil eist nog 
steeds dat we eerst aan onszelf denken en dan 
pas aan Christus. Het is niet gemakkelijk om die 
sterke wil aan Christus te onderwerpen, maar 
wanneer we dit doen, is het alsof er een verschoven 
ruggenwervel op zijn plaats terugschiet. In plaats 
van de stress en spanning van een leven dat niet 
met God in de pas loopt, ervaren we de rust van 
zijn aanwezigheid.

Gebed
Goede God, uw woord geeft richting aan mijn 
bestaan, want het is krachtig en wekt mensen tot 
leven. Ik bidden U: spreek mij toe, spreek mij aan 
en zet mij in beweging. Open mijn hart en maak 
mij ontvankelijk voor het goede nieuws van uw 
bevrijding. Dat vraag ik U omwille van Jezus, uw 
Zoon en mijn broeder en Heer, vandaag en morgen 
en alle dagen. Amen.

Dagtekst
Jakobus 1, 22: Luister niet alleen naar het woord, 
maar handel er ook naar; anders bedriegt u uzelf.

Overweging: Gezegend zijn zij die een doel 
hebben
Er kan maar een bepaalde hoeveelheid zand in 
een zandloper. Wie snapt het? Je weet waar ik het 
over heb, toch? ‘De parochieraad heeft een nieuwe 
penningmeester nodig. Met jouw achtergrond 
en ervaring en een diploma in boekhouden ben 
jij de aangewezen persoon.’ Het is touwtrekken 
en jij bent de touw. ‘Zalig de zachtmoedigen’, 
zei Jezus. Het woord zachtmoedig betekent niet 
zwak. Het betekent beheerst. Het is een woord 
dat wordt gebruikt om een hengst in de stal aan 
te duiden. Kracht onder controle. Gezegend zijn zij 
die de verantwoordelijkheden die God hen geeft 
herkennen. Gezegend zijn zij die erkennen dat er 
maar een God is en zijn gestopt met solliciteren 
naar zijn positie. Gezegend zijn zij die weten wat 
hun missie is en zichzelf aan het werk zetten om 
het uit te voeren.

Gebed
God, U geeft uw Woord aan mij om mij te leiden op 
uw weg. Open voor mij de heilige Schrift, schenk 
mij wijsheid en inzicht, opdat ik versta wat U met 
mij voorheeft. Open mijn hart, sterk mijn handen, 
zodat ik doe wat U van mij vraagt. Dat bid ik U door 
Jezus Christus, uw Zoon, vandaag en alle dagen, tot 
in uw eeuwigheid. Amen. 

Dagtekst
Lucas 15, 31: Jongen, jij bent altijd bij me en alles 
wat ik heb is van jou.

Overweging: Erfgenaam van het eeuwige 
leven
Zeker, het leven zonder God en zijn gebod lijkt 
geweldig aantrekkelijk. Leve het avontuur! 
Vrouwen en drank, feesten en pleziertjes, wat 
wil je nog meer? Dat dacht de jongste zoon uit 
de gelijkenis van Jezus ook — totdat hij van een 
koude kermis thuiskwam. En de oudste zoon? Die 
was jaloers. Maar kijk dan toch eens, zegt Jezus; 
kijk dan toch eens wat je hebt. Je bent rijker dan je 
denkt! 'Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles 
wat van mij is, is van jou.' Natuurlijk, het leven 
met God en zijn gebod lijkt weleens saai en niet 
avontuurlijk. Maar bedenk wel: niet elke verloren 
zoon vindt de weg terug! En heb je ooit weleens 
ingezien welke vrede er juist in dat eenvoudige 
leven ligt, dichtbij de Vader? En heb je je ooit 
weleens gerealiseerd dat je, levend dichtbij Hem, 
een erfgenaam bent van het eeuwige leven?

Gebed
Getrouwe God, U hebt ons uw enige Zoon gegeven 
in wie heel uw volheid heeft willen wonen. Maak 
ons aandachtig voor uw Woord, opdat wij ons 
bewust zijn van uw aanwezigheid en van hetgeen 
U ons zegen wilt. Vernieuw onze geest en maak ons 
tot vredestichters, in naam van Jezus Christus, uw 
Zoon,  die onze bruidegom is, vandaag en altijd. 
Amen. 

Dagtekst 
1 Kor. 10, 24: Laat niemand zijn eigen voordeel 
zoeken maar dat van anderen.

Dagtekst
Marcus 7, 31-37: Hij laat doven horen en stommen 
spreken.

Overweging: Nooit los van Hem
Schepping is nooit ‘af’. Schepping gebeurt elk 
ogenblik, ook nu. En God gebeurt elk ogenblik 
aan ons. De levenslijn tussen God en mens leidt 
tot bidden, omdat hij ons altijd voedt, in al wat we 
denken, voelen, willen en zijn. Wij zijn nooit los 
van hem. Zijn liefde, zijn wijsheid, zijn leiding zijn 
voortdurend begaan met ons. Als je dit gelooft, kun 
je ook proberen te geloven in Gods voorzienigheid. 
De Bijbel zegt: God is bezig met ieder van ons. Er is 
geen anoniem noodlot dat dreigend boven je hoofd 
hangt. Keer op keer lees je dat je je zorgen mag 
toevertrouwen aan God, dat hij voor je zal zorgen. 
Dat wil niet zeggen dat hij voor tovenaar speelt. 
God maakt geen wonder, maar hij doet af en toe 
wel wondere dingen. Maar misschien zien we Gods 
hand niet altijd in wat ons overkomt, misschien 
zien we de zinvolle samenhang van ons leven, de 
goede en de kwade dagen nog niet. Toch mag je er 
echt op vertrouwen dat God je leven leidt. Niet dat 
wij marionetten zijn in Gods handen. Er zijn geen 
touwtjes tussen God en zijn mensen. Wij blijven 
vrij. Maar hij leeft met ons mee, ons hele leven lang.

Gebed
Goede God, vanaf het begin van de schepping 
brengt U licht in de duisternis. Treed mij ook 
vandaag tegemoet in uw Woord, opdat mijn hart 
ontroerd raakt en ik mag verstaan wat mijn 
redding is. Dat ik toekomst vind door Jezus, uw 
Zoon, die mij bevrijdt van duisternis en dood en 
die met U leeft in alle eeuwigheid. Amen.  

Dagtekst
Romeinen 15, 13: Moge de God die onze hoop is, u 
vervullen met alle vreugde en vrede.

Overweging: Vrede in de storm
In een oude hymne staat: ‘Hij geeft ons vrede, 
midden in de storm.’ In het leven krijgen we met 
allerlei stormen te maken. Meestal denken we aan 
de stormen die ons persoonlijk treffen: financiële 
zorgen, problemen in ons huwelijk of gezin, ziekte, 
het bedrog van een vriend en meer van die dingen. 
Maar we worden ook bedreigd door andere 
stormen: stormen van materialisme, stormen van 
secularisme, stormen van moreel verval, stormen 
van onrecht, terrorisme en oorlog. Denk een 
moment aan de hevige storm waarin Jezus en zijn 
discipelen terechtkwamen op de zee van Galilea. 
Zijn discipelen raakten in paniek – maar Jezus bleef 
diep in slaap. Hij had vrede, want Hij wist dat God 
alles in handen had. Hij had ook vrede omdat Hij de 
storm de baas was en wist dat deze zou gaan liggen 
zodat Hij zou zeggen: ‘Zwijg, wees stil!’ (Marcus 4, 
39). Zijn Woord heeft nog steeds een kalmerend 
effect op de onrust in ons leven. Woedt er een 
storm in je leven die je angstig maakt? Blijf dan 
dicht bij Jezus, want zijn Woord brengt vrede.

Gebed
Goede God, zozeer bent U begaan met mensen dat 
U ons uw enige Zoon hebt geschonken. Hij geeft 
ons hoop en nieuwe toekomst en spreekt woorden 
die ons levend maken. Buig U naar ons toe, leg uw 
hand op ons en genees ons naar hart en ziel, door 
Jezus Christus, onze Heer, vandaag en alle dagen. 
Amen.  

gebeden voor iedere dag
Maandag 18 juni

Dinsdag 19 juni

Donderdag 21 juni
Zaterdag 23 juni

Vrijdag 22 juni

Woensdag 20 juni

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  
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FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

Gewijzigde openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

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

Donderdag: 
12.00-20.00u.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We gaan verder met onze reflectie op het 
sacrament van het vormsel en we overwegen de 
effecten die door de gave van de Heilige Geest in 
de vormelingen tot wasdom komen. En daardoor 
worden zij, op hun beurt, een gave voor de ander. 
De Heilige Geest is een gave.

Ontvangen om te geven
We weten dat wanneer de bisschop ons zalft met 
olie, hij zegt: “Ontvang het zegel van de Heilige 
Geest, de gave Gods.” Die gave van de Heilige Geest 
komt in ons binnen en wordt daar vruchtbaar, 
zodat wij die daarna ook aan anderen kunnen 
geven.
Het is altijd ontvangen om te geven: nooit 
ontvangen en de dingen in jezelf bewaren, alsof de 
ziel een magazijn is. Nee: altijd ontvangen om te 
geven. Je ontvangt de genaden van God om ze weer 
aan anderen te kunnen geven. Dat is het leven van 
de christen. Het komt dan ook van de Heilige Geest 
om ons los te maken van ons eigen ik en onszelf 
open te stellen voor het ‘wij’ van de gemeenschap: 
ontvangen om te geven. Wij zijn niet degenen die 
centraal staan: wij zijn een instrument van die 
gave voor de ander.

De Kerk, een levend organisme
Door in de gedoopten de gelijkenis met Christus 
te voltooien, verenigt het vormsel hen sterker 
als levende ledematen van het mystieke lichaam 
van de Kerk (cf. Ritus van het Vormsel n. 25). De 
missie van de Kerk in de wereld gaat voort door 
middel van de bijdrage van iedereen die er deel 
van uitmaakt. Sommigen denken dat er in de Kerk 
bazen zijn: de paus, de bisschoppen, de priesters, 
en dan de rest. Nee: de Kerk, dat zijn wij allemaal!
En wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid 
om elkaar te heiligen, voor elkaar te zorgen. De 
Kerk, dat zijn wij allemaal. Ieder heeft zijn taak in 
de Kerk, maar we zijn die allemaal.We moeten dan 
ook denken aan de Kerk als een levend organisme 
dat opgebouwd is uit mensen die we kennen en met 
wie we op weg zijn, en niet als een abstract en ver 
weg staande realiteit.

Wij zijn de Kerk
De Kerk, dat zijn wij die op weg zijn; de Kerk, 
dat zijn wij die vandaag op dit plein staan. Wij: 
dat is de Kerk. Het vormsel verbindt ons met de 
universele Kerk die over de hele wereld verspreidt 
is. Het betrekt de vormelingen echter actief in het 

leven van de lokale Kerk waartoe we behoren, met 
de bisschop aan het hoofd die de opvolger is van de 
apostelen.
Daarom is de bisschop de oorspronkelijke 
bedienaar van het vormsel (vlg. Lumen gentium, 
26), omdat hij de vormeling inleidt in de Kerk. 
Het feit dat dit sacrament, in de Latijnse Kerk, 
gewoonlijk wordt toegediend door de bisschop 
onderstreept dat “het als vrucht heeft hem die het 
ontvangen nauwer te verenigen met de Kerk, met 
haar apostolische oorsprong en met haar zending 
om van Christus te getuigen” (Catechismus van de 
katholieke Kerk, 1313).

Vredeswens
Deze kerkelijke inlijving wordt goed uitgedrukt 
door de vredeswens waarmee de ritus van het 
vormsel wordt afgesloten. De bisschop zegt 
namelijk tegen elke vormeling: “De vrede zij met 
u.” Deze woorden herinneren aan de begroeting 
van Christus aan de leerlingen op de avond van 
Pasen; vol van de Heilige Geest (vlg. Joh. 20,19-
23) – we hoorden het – belichten deze woorden 
een handeling die “de kerkelijke gemeenschap met 
de bisschop en alle gelovigen uitdrukt” (vlg. de 
Catechismus, 1301).
Wij ontvangen bij het vormsel de Heilige Geest 
en de vrede; die vrede die we ook aan anderen 
moeten geven. Maar denk je eens in; denk eens 
aan je eigen parochiegemeenschap bijvoorbeeld. 
Er is de ritus van het vormsel en daarna wensen 
we elkaar de vrede: de bisschop wenst die aan de 
vormeling, en daarna, tijdens de Mis, wensen wij 
elkaar de vrede. Dit betekent harmonie, liefde voor 
elkaar, vrede.

Roddelen is niet goed!
Maar wat gebeurt er dan? We gaan de kerk uit 
en beginnen kwaad te spreken over de ander, 
we beginnen de ander op de huid te zitten. Het 
geroddel begint. En roddels betekenen oorlogen. 
Dat is niet goed! Als wij de vredeswens hebben 
ontvangen met de kracht van de Heilige Geest, 
moeten wij mannen en vrouwen van vrede zijn. En 
niet met onze tong de vrede vernietigen die door 
de Geest gemaakt is.
Arme Heilige Geest, wat een werk heeft Hij met 
ons, met die gewoonte om te roddelen! Bedenk 
goed: het geroddel is geen werk van de Heilige 
Geest, het is geen werk van de eenheid van de 
Kerk. Het geroddel vernietigt wat God maakt. Maar 
alsjeblieft: stop met dat geklets!

Niet voor jezelf houden
Het vormsel ontvang je maar één keer, maar de 
geestelijke dynamiek die tot stand komt door de 
heilige zalving blijft door de tijd heen aanhoudend 
werken. Wij zullen nooit klaar zijn met het 
vervullen van ons mandaat om overal om ons 
heen de goede geur te verspreiden van een heilig 
leven, dat geïnspireerd wordt door de fascinerende 
eenvoud van het Evangelie.
Niemand ontvangt het vormsel enkel voor zichzelf, 
maar om mee te werken aan de geestelijke groei 
van anderen. Alleen zo, door ons open te stellen 
en uit te gaan om onze broeders te ontmoeten, 
kunnen we werkelijk groeien en niet enkel onszelf 
voor de gek houden dat we dat doen. Wat we 
van God als geschenk ontvangen moet dus ook 
weggeschonken worden – het geschenk is er om 
geschonken te worden – zodat het vruchtbaar 
wordt. Het moet niet begraven worden uit 

geloofsverdieping
De Kerk, dat zijn wij allemaal!
Tijdens de algemene audiëntie van 6 juni sprak paus Franciscus over het vormsel als een geschenk om aan anderen door te geven.

WIM SARIS
Samen leren geloven

De auteur geeft een analyse van de 
veranderingen in de samenleving 
en de kerk, die om een andere 
opvoeding en catechese vragen. Dan 
presenteert hij de ‘relatiecatechese’ 
als een alternatief voor de bestaande 
catechesemodellen. Hij gaat ook na 
welke mogelijkheden de mensen zelf 
hebben bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun 
gelovige vorming.
Haarlem: Gottmer, 1982; 288 blz. Prijs: Srd 7,50

N.G.M. VAN DOORNIK
Jesus was een jood

Een christelijke visie op het 
jodendom. Een boekje over de 
verhouding van christenen en 
joden, waarin vooral aandacht 
wordt besteed aan de jood als 
religieus mens.
Prijs: Srd 2,50

egoïstische angst, zoals de gelijkenis van de 
talenten ons leert (vlg. Mt. 25,14-30).

Zaad om te zaaien
Ook het zaad, als wij het zaad in handen hebben, 
is niet om het daar in de kast neer te leggen en 
te laten liggen: het is om te zaaien. De gave van 
de Heilige Geest moeten we aan de gemeenschap 
geven. Ik roep de vormelingen op om de Heilige 
Geest niet te ‘kooien’, om geen weerstand te bieden 
aan de Wind die waait om je in vrijheid te laten 
wandelen, om het brandende Vuur van liefde dat 
je ertoe brengt je leven te geven voor God en je 
broeders niet te doven.
Dat de Heilige Geest aan ieder van ons de 
apostolische moed mag geven om het Evangelie te 
verkondigen, met woorden en daden, aan degenen 
die wij op onze weg ontmoeten. Met woorden en 
daden, maar met goede woorden die opbouwen. 
Niet met roddelende woorden die vernietigen. 
Alsjeblieft, denk eraan wanneer jullie de kerk 
uitgaan dat de vrede die je hebt ontvangen, 
bedoeld is om aan anderen door te geven en niet 
om die met geroddel te vernietigen. Vergeet dat 
niet.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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Dat onze inspanningen 
vrucht dragen
 
De opvoeding van je kinderen bijvoorbeeld. 
Iemand komt op bezoek en je bent blij als ze 
heel beleefd zijn. Het doet  je goed als je tot 
tevredenheid van een leidinggevende een 
goede prestatie kon leveren. Paulus wil graag 
vruchtbaar bezig zijn voor de gemeente van 
Rome.  En omdat het  niet lukt om naar hen 
toe te gaan, wil hij nu per brief iets doorgeven. 
Vruchtbaar werken in de gemeente. Wat houdt 
dat in? Voor Paulus betekent dit het Evangelie 
verkondigen. Daartoe wist hij zich sinds zijn 
ontmoeting met Jezus geroepen .Het is zijn 
verlangen dat mensen wereldwijd Jezus Christus 
leren kennen.  Opdat een leven – net als het zijne 
– daardoor veranderd zal worden. Een leven met 
Jezus laat je niet onberoerd: je wilt steeds meer 
op Hem gaan lijken.

Uit: Filippus Dagboek

Een keer trek je de 
conclusie

vriendschap is een illusie; vriendschap is een 
droom, een pakketje schroot, met een dun laagje 
chroom. ’Henk Westbroek had na een paar 
teleurstellende ervaringen blijkbaar zijn geloof 
in vriendschap verloren. Ook het vertrouwen van 
Job in zijn vrienden heeft een paar lelijke krassen 
opgelopen. In goede tijden waren ze als frisse 
beken; maar wanneer het  erop aankomt, kan hij 
er zijn dorst niet lessen. En waarom? Volgens Job 
zijn ze bang – bang om hem te helpen; bang dat 
het ze wat gaat kosten; bang dat ze in zijn ellende 
betrokken worden; misschien zelfs bang dat ze 
samen met Job tegenover God komen staan? Een 
echte vriend laat zich niet regeren door angst. 
Wat zei Jezus ook weer ? Er is geen grotere liefde 
dan je leven te geven voor je vrienden.’(Joh.15:13)
En Hij voegde de daad bij het woord. Trek je 
conclusie.

Uit: Kruimkens Heeren tafel

Wordt wakker en leeft!
 

Leef dat volle en heerlijke leven dat je ware 
erfgoed is. Wees nergens bang voor. Je hebt alle 
wijsheid, alle kracht en alle begrip binnenin 
je. Wied al het onkruid van twijfel, angst en 
onzekerheid uit, zodat ze de prachtige tuin 
diep binnenin je niet kunnen verstikken en 
al  het allerbeste in ware vrijheid en perfectie 
kan groeien. Laat wat binnenin is los, zodat 
het naar buiten uitgestraald wordt; je kunt het 
niet verbergen, hoe intens je dat zou proberen. 
Wanneer er chaos en  verwarring binnenin je is; 
worden deze in de uiterlijke wereld weerspiegeld 
door de manier waarop je kijkt , de manier 
waarop je je gedraagt, door de dingen die je 
doet en door wat je om je heen hebt. Je kunt wat 
binnenin zit niet verbergen, hoe hard je het ook 
probeert. Wanneer je gedachten verheven zijn, 
worden schoonheid en perfectie naar buiten 
uitgestraald, Je bent als een net gewreven spiegel, 
niets kan verborgen blijven.

Uit: Open Innerlijke deuren

God vergeet

God denkt niet terug aan het verleden. Maar ik 
wel, en jij ook.  Jij herinnert je dingen. Jij bent net 
als ik. Jij herinnert je nog wat je gedaan hebt voor 
je veranderde. In de kerkers van je hart spoken 
de zonden van vroeger rond. Zonden die je hebt 
beleden; fouten waarover je berouw gehad hebt; 
schade die je naar je beste kunnen gerepareerd 
hebt. Die afschuwelijke leugen. Die keer dat je in 
woede uitbarstte. Maar wees eens eerlijk. Denk 
je dat God overdreef toen Hij zei dat Hij onze 
zonden zo ver weg zou werpen als het oosten van 
het westen verwijderd is? Geloof je werkelijk dat 
Hij zou zeggen ‘Ik zal ze hun ongerechtigheid niet 
aanrekenen’ en dat Hij het ons vervolgens elke 
keer als we om hulp vragen onder de neus zou 
wrijven? Natuurlijk niet. Jij en ik moeten alleen af 
en toe even herinnerd worden aan Gods karakter, 
zijn vergeetachtige karakter.

Uit: Leven in zijn handen

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

LITURGISCHE GEWADEN (2)
Liturgische gewaden die tijdens de eredienst 
werden of worden gedragen zijn: amict, singel, 
manipel, albe, stola, kazuifel, dalmatiek, koorkap 
en superplie

Stola (Lat.)
Lange brede band, gedragen over de schouders 
door katholieke, orhtodoxe en anglicaanse 
geestelijken tijdens de eredienst. Bij het horen 
van de biecht bekleedt de priester zich met een 
stola.

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

Koorkap
Lang, tot op of aan de voeten reikend (zijden) 
liturgisch gewaad, in de vorm van een mantel. 
Aan de voorkant is de koorkap voorzien van 
een fraaie gesp. Boven aan de achterzijde is 
een schildvormig sierstuk bevestigd. Sedert de 
elfde eeuw vervangt de koorkap het kazuifel 
bij bepaalde plechtigheden zoals processies of 
wijdingen.

Superplie
Kort wit linnen gewaad met wijde mouwen 
gedragen door de priester en zijn assistenten bij 
het doopsel, tijdens een processie, een lof of een 
preek. Dit gewaad wordt ook rochet genoemd.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED
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Voorbereidend document synode: nieuwe wegen 
voor evangelisatie Amazone nodig

wereldkerk

DOORDENKERTJE

”In goede gesprekken richten partijen zich 
niet tot elkaars woorden, maar tot elkaars 
bedoelingen.”

Symposium
De Middellandse Zee, een zee die bekend staat 
om haar pracht, is een graf geworden voor 
mannen, vrouwen en kinderen. Dat schrijft paus 
Franciscus in een brief aan de oecumenische 
patriarch Bartholomeos en de deelnemers aan een 
internationaal symposium, dat op initiatief van 
de groene patriarch aan de bescherming van het 
milieu is gewijd. 

Het Vaticaan is op het symposium, met als thema: 
Bewaar de planeet en bescherm de mensen, 
vertegenwoordigd door kardinaal John Olorunfemi 
Onaiyekan aartsbischop van Abuja, en kardinaal 
Peter Turkson, de prefect van het Dicasterie voor 
de Integrale Menselijke Ontwikkeling.

‘Klimaatmigranten en milieuvluchtelingen’
De paus herinnert eraan dat hij samen met 
patriarch Bartholomeos het eiland Lesbos bezocht 
om zijn bezorgdheid over het lot van vluchtelingen 

tot uitdrukking te brengen.
‘Terwijl ik werd betoverd door het landschap van 
de blauwe lucht en de zee, werd ik getroffen door 
de gedachte dat zo'n prachtige zee een graf is 
geworden voor mannen, vrouwen en kinderen die 
aan de onmenselijke omstandigheden in hun land 
probeerden te ontsnappen,’ zei paus Franciscus.
‘Die dramatische tegenstelling die ik tijdens mijn 
bezoek heb ervaren, helpt mij om het belang 
van het thema van dit symposium te begrijpen. 
Het zijn niet alleen de huizen van kwetsbare 
mensen wereldwijd die instorten. Dat wordt 
duidelijk gemaakt door de groeiende uittocht van 
klimaatmigranten en milieuvluchtelingen.

Plicht tot zorg voor de planeet
De paus onderstreept dat wij er moeten over 
waken dat wij de komende generaties niet 
veroordelen om in een huis te leven dat tot puin is 
herleid. De ontginning van de niet onuitputtelijke 
rijkdommen van onze planeet gaat maar al te 
vaak ten koste van de meest kwetsbaren. Welke 
planeet willen wij aan onze kinderen achterlaten? 
Onze plicht tot zorg voor de planeet moet ons 
aansporen om oog te hebben voor de spirituele 
wortels van de ecologische crisis en om ons in te 
zetten voor een eenduidig antwoord. De jaarlijkse 
Wereldgebedsdag voor de Schepping is een goede 
stap in die richting, omdat hij herinnert aan 
onze gemeenschappelijke zorg en omdat hij ons 
aanspoort tot samenwerking om de problemen aan 
te pakken.

Bron: kerknet.be

Middellandse Zee is een graf geworden

Paus Franciscus gaf vorige week, op het einde van 
een congres in Rome, een toespraak tot de CEO’s 
van de grote energie- en petroliumbedrijven. 
De bedrijfsleiders wonen in de Pius IV-villa, 
in de tuinen van het Vaticaan, een twee dagen 
durend congres bij van de Pauselijke Academie 
voor Wetenschappen en de Amerikaanse Notre 
Dame Universiteit. Het Vaticaan hoopt om 
met dit congres over de klimaatverandering 
en alternatieven voor fossiele brandstoffen 
bij te dragen tot de zoektocht naar duurzame 
en milieuvriendelijke alternatieven. 
Verschillende topverantwoordelijken van grote 
energieconcerns zoals Exxon, BP, Shell, het Noorse 
Equinor of het Mexicaanse Pemex, maar ook 
investeringsmaatschappijen zoals Black Rock 
wonen het congres bij. De studiesessie wordt niet 
toevallig in samenwerking met een Amerikaanse 
universiteit georganiseerd. Daar wordt benadrukt 
dat president Donald Trump de Amerikaanse 
steun voor het klimaatakkoord van Parijs heeft 
opgezegd. Conferenties zoals deze maken het 
mogelijk dat Amerikaanse olieconcerns zoals 
Exxon zich alsnog engageren. 
Darren Woods van Exxon Mobile zegt dat 
bedrijven zoals het zijne om twee redenen aan 
deze conferentie deelnemen: Enerzijds hopen wij 
dat dit soort gesprekken ons helpt omgaan met de 
klimaatverandering. Maar anderzijds helpt dit ons 
ook om nieuwe oplossingen te bedenken voor de 
stijgende vraag naar energie.

Bron: kerknet.be

Paus spreekt CEO’s van 

grote energiebedrijven toe

Voorbereidend document gepubliceerd
De Kerk moet nieuwe manieren vinden om mensen 
die in het Amazonegebied wonen de Eucharistie 
en pastorale steun aan te kunnen bieden. Dat 
geldt in het bijzonder voor de inheemse volken die 
worden bedreigd door gedwongen verplaatsing en 
uitbuiting.
Dat staat in het voorbereidende document voor 
de buitengewone bisschoppensynode over het 
Amazonegebied. Het document werd op 8 juni 
door het Vaticaan gepubliceerd. De synode komt 
in oktober 2019 bijeen om zich te buigen over het 
thema Amazonia: nieuwe wegen voor de Kerk en 
voor een integrale ecologie.

'Nieuwe paden voor evangelisatie'
Er moet “met en voor het volk van God” gezocht 
worden naar “nieuwe paden voor evangelisatie”. 
Het Amazonegebied is in “diepe crisis” als gevolg 
van “voortdurend menselijk ingrijpen” waarin 
een ‘cultuur van afval’ en een mentaliteit van 
uitbuiting van hulpbronnen de bovenhand heeft.
De link tussen zorg voor het milieu en de 
pastorale zorg voor de mensen in het gebied 
wordt in heel het document belicht, omdat 
“het beschermen van inheemse volken en hun 
gronden een fundamentele ethische noodzaak 
vertegenwoordigt en een basale toewijding aan 
mensenrechten”.
“Bovendien is het een morele noodzaak voor de 
Kerk, in lijn met de benadering van integrale 
ecologie waartoe Laudato Si’ oproept.”

Dertig vragen
Het document eindigt met dertig vragen. De 
antwoorden daarop vormen materiaal voor het 
werkdocument voor de synode. De vragen gaan 
onder meer over hoe de Kerk zou moeten reageren 
op specifieke uitdagingen in het gebied zoals 
onrechtvaardigheid, geweld en discriminatie, in 
het bijzonder tegen inheemse volken.
Ook wordt gevraagd naar oplossingen voor 
een waaier aan pastorale uitdagingen, in het 
bijzonder het priestertekort in de regio. Dat leidt 
tot de “onmogelijkheid om overal regelmatig de 
Eucharistie te kunnen vieren”.

'Dunne aanwezigheid' Kerk tegengaan
Het werk van de Kerk in de regio moet “opnieuw 
gelanceerd” worden om haar “gevaarlijk dunne 
aanwezigheid” door nieuwe vormen van 
dienstwerk te veranderen. Dat moet beantwoorden 
“aan de doelen van een Kerk met een Amazone-
gezicht en een Kerk met een inheems gezicht”.

Dit houdt in dat het aantal priester- en 
diakenroepingen onder de inheemse en lokale 
bevolking bevorderd moet worden. Ook moet 
gekeken worden naar welke vormen van “officieel 
dienstwerk” door vrouwen gedaan kan worden, 
gezien “de centrale rol die vrouwen tegenwoordig 
spelen in de Kerk van de Amazone”.
Daarbij gaat het niet om vrouwelijk 
priesterschap, zei de secretaris-generaal van de 
bisschoppensynode, kardinaal Lorenzo Baldisseri. 
Volgens hem biedt de synode een plaats om 
vrijelijk te discussiëren over andere rollen voor 
vrouwen in het dienstwerk.

'Viri probati' niet genoemd
Het document spreekt overigens niet over de 
zogeheten viri probati (letterlijk ‘beproefde 
mannen’), het toelaten van rijpe, gehuwde mannen 
tot het priesterschap. Ernaar gevraagd zei paus 
Franciscus in 2017: “Wij moeten bestuderen of 
viri probati een mogelijkheid zijn. Dan moeten we 
ook bepalen welke taken zij over kunnen nemen, 
bijvoorbeeld in verafgelegen gebieden.”
In moeilijk toegankelijke gebieden in Latijns-
Amerika, zoals het Amazonegebied, gaan al jaren 
stemmen op om ervaren gehuwde catecheten toe 
te laten tot het priesterschap.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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Vaticaan roept op tot ecologische en sociale 
duurzaamheid

wereldkerk

Kardinaal Peter Turkson hoopt dat de mensheid 
er zal in slagen om de stap te zetten naar een 
ecologische en sociale duurzaamheid. Volgens 
de prefect van het Dicasterie voor de Integrale 
Menselijke Ontwikkeling is de mensheid in de 
loop van de geschiedenis, ondanks ernstige 
moeilijkheden, altijd al erin geslaagd om haar 
gedrag te veranderen. Daarom heeft hij er 
vertrouwen in dat de mensheid daartoe ook nu 
opnieuw in staat is.
Kardinaal Turkson verwijst in het bijzonder ook 
naar de oproep van paus Franciscus in zijn groene 
encycliek Laudato si’ tot een ecologische bekering. 
Elke gelovige kan zelf een positieve bijdrage 

leveren. Maar dit vereist ook meer menselijke 
nederigheid.

Bron: kerknet.be

Paus: journalistiek 
moet waarheid en 
hoop bevorderen

PausFranciscus heeft journalisten maandag 
opgeroepen om zich in te zetten voor juiste, 
betrouwbare, authentieke en nauwkeurige 
informatie. Journalisten moeten ervoor zorgen dat 
de waarheid voorrang krijgt. Zij moeten vermijden 
dat tegenstellingen op de spits worden gedreven 
vanwege speciale of ideologische belangen.
De paus onderstreept hun rol in de vorming van 
mensen, hun visie op de wereld en hun houding 
tegenover de gebeurtenissen dichtbij en veraf. 
Een goede journalist is waakzaam en veeleisend 
voor zichzelf, soms ook moedig en profetisch. 
Tot slot vraagt hij nog bijzondere aandacht 
voor de periferie en om ondanks een kritische 
ingesteldheid ook de hoop te bevorderen.

Bron: kerknet.be

Conflict niet religieus
De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft 
allereerst behoefte aan gebed, en daarnaast aan 
onderwijs. Dat zegt de Italiaanse missionaris 
Aurelio Gazzera deze week in Katholiek 
Nieuwsblad. De CAR gaat al decennia gebukt 
onder politieke instabiliteit. De meest recente 
crisis ontstond in 2012, met de opkomst van de 
islamitische rebellengroep Seleka, en, in reactie 
daarop, de anti-Balaka-milities.
Het conflict is niet religieus, zegt pater Gazzera. 
“Er liggen vooral economische en etnische 
motieven aan ten grondslag. Dan zijn er nog landen 
die er zich in proberen te mengen, zoals Soedan en 
Rusland. Er zijn veel te veel mensen die er belang 
bij hebben dat de situatie instabiel blijft.”

Kritiek religieuze leiders op blauwhelmen
Eind mei verweten islamitische en christelijke 
leiders uit de CAR een deel van de VN-
vredestroepen in hun land samen te spannen met 
rebellengroepen om vijandigheid tussen moslims 
en christenen aan te wakkeren.
Volgens de leiders, onder wie kardinaal Dieudonné 
Nzapalainga, ligt de oorzaak van de crisis in onder 
meer “slecht bestuur, corruptie en cliëntelisme” en 
de “armoede en slechte verdeling van de welvaart”. 
Sommige landen zouden proberen “verborgen 
agenda’s” te bevorderen, gericht op bezetting 
van de CAR en controle over de natuurlijke 
hulpbronnen van het land.

'Dat je er bent, geeft hoop'
Het sluit aan bij wat de Spaanse missiebisschop 
Juan Jose Aguirre Munoz eerder in KN zei. Hij 
luidde verschillende keren de noodklok over 
discutabel optreden van VN-blauwhelmen in de 
CAR. Wanhopige vrouwen zouden zich met VN-
soldaten prostitueren in ruil van voedsel. De 
bisschop weigert echter het door geweld geplaagde 
land te verlaten: “Wij kunnen niet weg. De 
katholieke Kerk is de laatste die het licht uitdoet.”
Ook pater Gazzera, die een webblog bijhoudt dat 
in zeven talen te lezen is, weigert te vertrekken uit 
het land waar hij al 26 jaar woont en werkt: “Ook 
al doe je niets, alleen al het feit dat je er bent, geeft 
hoop en helpt. Het is net als bij een ernstig zieke 
waken, of bij een kindje dat slaapt. Hij weet dat je 
er bent. En jouw aanwezigheid is ook teken van een 
andere Aanwezigheid.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

‘Centraal-Afrika heeft gebed en onderwijs 
nodig’

Misbruikschandalen
Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van de 
omstreden bisschop Juan Barros van het Chileense 
bisdom Osorno. Het ontslag houdt verband met 
seksueel misbruik waarvan Barros geweten zou 
hebben. Het Vaticaan maakte maandag het ontslag 
van Barros en nog twee andere bisschoppen 
bekend. Het zijn de eerste drie wier ontslag door 
paus Franciscus is aanvaard nadat de Chileense 
bisschoppen vorige maand collectief hun ontslag 
hadden aangeboden. Dat deden zij na afloop van 
hun driedaagse ontmoeting met de paus naar 
aanleiding van de misbruikschandalen.

Excuses
Barros had zijn ontslag al eerder in 2015 ingediend 
toen er commotie ontstond tegen zijn benoeming 
in Osorno. Ook zijn collega-bisschoppen raadden 
de paus ernstig af de benoeming door te zetten. 
Nadat de paus die benoeming in januari tijdens 
zijn bezoek aan Chili opnieuw verdedigde brak er 
zo’n storm van protest los dat hij zich genoodzaakt 
zag onderzoek in te stellen. Het resultaat daarvan 
leidde ertoe dat de paus publiek zijn excuses 

Chili: Bisschop Barros moet het veld ruimen

maakte en de Chileense bisschoppen naar Rome 
ontbood.

Nieuw onderzoek
Naast Barros zijn de ontslagen aanvaard van 
aartsbisschop Cristián Caro Cordero van Puerto 
Montt en bisschop Gonzalo Duarte García 
de Cortázar van Valparaíso. Het ontslag van 
Barros valt samen met een nieuw onderzoek 
dat aartsbisschop Scicluna en diens assistent 
Bertomeu deze week in Osorno gaan doen. 
Aansluitend zullen zij onderzoek doen in Santiago 
de Chile.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Gezinnen zijn motor van vrede

Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente 
waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde 
Naties, heeft tijdens een sessie naar aanleiding van 
de Internationale Dag van de Ouders de rol van de 
gezinnen in de vredesopbouw onderstreept. 
Met de dag wordt sinds 2012 hulde gebracht aan 
de niet-aflatende toewijding van ouders om hun 
kinderen op te voeden en te beschermen. Ouders 
zijn van essentieel belang voor de uitbouw van de 
vrede. Daarom verdienen zij al onze steun.
Aartsbisschop Auza: ‘Ouders en toekomstige 
ouders moeten worden voorbereid, ondersteund 
en aangemoedigd om hun onmisbare rol te kunnen 
blijven vervullen. De toekomst van de wereld 
hangt af van de manier waarop moeders en vaders 
hun zending waarmaken.’

Bron: kerknet.be

Het kerknieuws, 
ma. - vr. om 10.00u 

en de herhaling om 16.00u
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za 16 11.00u: Sacrament van de Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	17	 10.00u:	Hoogmis
za 23 11.00u: Sacrament van de Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	24	 10.00u:	Eerste	Heilige	Communie	leerlingen	
Petrus Donders- en Richenel Slooteschool
ma 25 19.00u: Requiemmis
do	28	 19.00u:	Vesperviering	ivm	Patroonsfeest	RK	
Bisdom
vr	29	 19.00u:	Pontificale	Hoogmis	ivm	Patroonsfeest		
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.
•	Deze	maand	geen	Petrus	Donderslof	ivm	viering	
Patroonsfeest	RK	Bisdom.	
•	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	16	 17.30u:	H.	Mis
wo	20	 17.30u:	Marialof	
za	23	 17.30u:	H.	Mis

za	16	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	elfde	zondag	door	het	
jaar,	tevens	Vaderdag	
zo	17	 08.00u:	H.	Mis	elfde	zondag	door	het	jaar,	tevens	
Vaderdag
ma	18	 18.00u:	H.	Mis	
wo	20	 18.00u:	H.	Mis
vr	22	 18.00u:	H.	Mis	
za	23	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	Geboorte	heilige	
Johannes	de	Doper	met	kindernevendienst
zo	24	 08.00u:	H.	Mis	Geboorte	heilige	Johannes	de	
Doper	met	kindernevendienst
10.00u:	H.	Mis	met	toediening	sacrament	heilig	vormsel
Mededelingen op Noord
•	Kinderen	die	hun	eerste	communie	hebben	gedaan	en	
misdienaar	willen	worden,	kunnen	zich	aanmelden	na	de	
diensten en op het parochiesecretariaat.
•	Giften	ter	ondersteuning	van	de	deelnemers	aan	de	
WJD	2019	blijven	zeer	welkom.	Uw	bijdrage	graag	in	de	
offerdoos	achter	in	de	kerk.
•	Toediening	sacrament	van	het	heilig	vormsel	op	zondag	
24	juni	om	10.00	uur	door	Mgr.	Karel	Choennie	aan	38	
kinderen	en	tieners.	Het	vormsel	voor	de	volwassenen	zal	
plaatsvinden	op	vrijdag	20	juli	a.s.	om	18.00	uur.

zo	17	 08.00u:	H.	Mis	elfde	zondag	door	het	jaar	-	tevens	
Vaderdag
zo	24	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	Geboorte	heilige	
Johannes	de	Doper	met	kindernevendienst

zo	17	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	elfde		zondag	door	
het	jaar	-	tevens	Vaderdag
zo	24	 09.00u:	H.	Mis	Geboorte	heilige	Johannes	de	
Doper	met	kindernevendienst

zo	17	 10.00u:	H.	Mis	|	11.45u:	Engelse	mis
zo	24	 10.00u:	Woco	|	11.45u:	Engelse	mis
	 Diaconaatwijding	in	de	St.	Alfonsuskerk

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	16	 19.00u:	H.	Mis
zo	17	 08.00u:	H.	Mis.	Vaderdag
za	23	 19.00u:	H.	Mis
zo	24	 08.00u:	H.	Mis
Padvinders:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	Clubactiviteiten.	
Muzieklessen	elke	zondag,	dinsdag	en	woensdag:	
17.30u-20.00u.	Gidsen:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	
Clubactiviteiten.	Misdienaars:	elke	zondag:	van	10.00	
-		12.00u:	Blokfluit	Combo	oefening.	Maria	Legioen:	elke	
maandag:	17.00u.	Charismatische	gebedsbijeenkomst:	elke	
donderdag:	18.00u.

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

za	16	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Ashiana
zo	17	 08.00u:	Eucharistieviering	met	EHC	PK	groep
	 18.30u:	Rozenkransgebed		
	 19.00u:	Eucharistieviering
wo	20	 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 17 08.00u: Woco
ma	18	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
	 18.00u:	Volwassenencatechese
wo	20	 17.00u:	PK	Vormsel
do	21	 17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed	|	18.30u:	H.	Mis
za	23	 18.00u:	Heilig	Vormsel

zo	17	 07.30u:	Rozenkransgebed	|	08.00u:	
Eucharistieviering
wo	20	 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.
•	Op	zondag	24	juni	2018	om	18.00	uur	diakenwijding	van	
br.	Guillaume	Woei	A	Jin
U	wordt	allen	van	harte	uitgenodigd.

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	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur,m.u.v.	de	4e	
zondag.
Elke	4de	zondag	Sranantongo	Woco	viering	om	08.00uur
Elke	2de	zondagmorgen	Doopviering	om	10.00uur.

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

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

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

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

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

Elke	zondag:	Woco:	09.00u.

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

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
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	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededelingen
Zondag	17	juni:	H.	Mis	op	Tapuripa.	Inzegening	
dienstwoning	poli.
Zondag	24	juni:	Diakenwijding	Guillaume	Woei	A	Jin	in	de	
St.	Alfonsuskerk

zo	17	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	H.	Mis.	Vaderdag

zo	17	 08.00u:	Rozenkransgebed
	 08.30u:	Woco.	Vaderdag
ma 18 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo	20	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	II

zo 17 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
Vrijdag	29	juni	van	22.00uur	-	6.00uur	in	het	DC:	
Nachtwake	i.v.m.	Bevrijdingsdienst
Zondag	1	juli	van	18.00uur	-	21.00uur	in	de	Bonifaciuskerk:	
Bevrijdingsdienst

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

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	16	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht.
zo	17	 08.00u:	H.	Mis.

zo 17 09.00u: Woco
di	19	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	20	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	16	 18.30u:	Rozenkransgebed		
 19.00u: Woco
zo	17	 08.00u:	Rozenkransgebed		
	 08.30u:	H.	Mis.	Vaderdag
ma	18	 19.00u:	H.	Mis	vooraf	gegaan	door	
rozenkransgebed
di	19	 06.30u:	H.	Mis	in	de	kapel	op	het	pastorie
 16.00u: Seniorensoos  
 16.30u: Parochiecatechese
wo	20	 10.00u:	Volwassenencatechese
	 19.00u:	H.	Mis
do	21	 06.30u:	H.	Mis	in	de	kapel	Pastorie
	 18.30u:	Gebedsgroep
vr	22	 07.00u:	H.	Mis

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

za	16	 19.00u:	Eucharistieviering	(p.	Fransiskus)
ma	18	 16.30-18.00u:	Catechese	(leidster)	EHC
di	19	 18.00u:	Diaconiegroep
wo	20	 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	21	 10.00-16.00u:	Spreekuur	p.	Jan	(volgens	afspraak)
	 16.30-18.00u:	Catechese	H.	Vormsel	(pater)
	 19.15u:	Doopselonderricht	of	
huwelijksvoorbereiding	(pater)
zo	24	 08.00u:	Eucharistieviering	(p.	Jan)

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

zo	17	 08.00u:	Eucharistieviering	met	EHC
di	19	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	20	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	21	 18.30u:	Eucharistieviering
vr	22	 17.30u:	Volwassenencatechese
za	23	 19.00u:	Eucharistieviering

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

Door Carmelita Gordon-Dover

Pilot
Op vijf dinsdagen in de periode 24 april tot en 
met 29 mei jl. heeft een tiental personen van 
verschillende parochies het voorrecht gehad om 
mee te doen aan een training voor lectoren. De 
training was een pilot en was een samenwerking 
tussen het bisdom en theater On Stage. 
De onderliggende gedachte voor deze training 
is lectoren tools aan te reiken om met meer 
zelfvertrouwen en zelfbewuster lezingen te 
verzorgen. Op een voor haar eigen wijze hebben 
we van Joëlle, directeur van theater On Stage, 
praktische tips aangereikt gekregen. 
Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde 
gekomen: waarop moet je letten als lector, hoe 
gebruik je je stem, hoe articuleer je, intonatie, 
lichaamshouding, hoe kom je duidelijk over, hoe 

komt datgene wat je presenteert over bij de ander. 
Kortom heel mooie vaardigheden waarmee je 
lezingen boeiend kan laten overkomen en nog veel 
meer. 

Continuering
De reacties van de participanten waren dan 
ook heel positief: zeer leerrijk, leuk, prachtig, 
verhelderend; ik voelde me op mijn gemak, zij wist 
ons goed te motiveren. 
De saamhorigheid was merkbaar in de groep. Ik 
heb veel bijgeleerd, keek elke week weer uit naar 
de training. Aangezien het project gecontinueerd 
zal worden, kunnen we het warm aanbevelen 
aan eenieder. Het was alleszins de moeite waard. 
Om zoveel mogelijk lectoren de gelegenheid te 
geven de training te volgen, zullen er ochtend- en 
avondgroepen zijn. Laat je maar verrassen!
Dank je wel, RK Bisdom en Joëlle.

Pilot training lectoren: warm aanbevolen
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