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Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij
Door Melvin Mackintosh
Heilig Vormsel
In een hele plechtige eucharistieviering in de
r.-k. Kerk van Cassipora, voorbij Blaka Watra in
het district Para, is afgelopen zondag het Heilig
Vormsel toegediend aan achttien jeugdigen
en twee volwassenen, allen inwoners van het
inheemse dorp. De Gerardus Majella kerk was
helemaal gevuld met familie, vrienden en andere
dorpsbewoners. Ook de tent die voor deze
gelegenheid was opgezet, zat vol belangstellenden
en andere gelovigen. Terwijl de gelovigen in het
kerkgebouw hadden plaatsgenomen, verzamelden
de vormelingen zich met de leiding en het
dorpshoofd van Cassipora, mevrouw Muriel
Fernandes, zich in de recreatiezaal, een aantal
honderd meters voor de kerk. Van hier uit zou
de processie starten. De mooie kleding werd nog
eens recht gezet, naamlabels werden als laatste
opgespeld en toen de bisschop ook zover was, werd
nog snel een groepsfoto gemaakt voor de ingang
van de zaal. De grote kerkbel galmde over het
savannazand en door de bosrijke omgeving toen de
processie vanuit de recreatiezaal over de hoofdweg
lopend aankwam bij de kerk. De vormelingen
zongen uit volle borst: ‘Ik ben verheugd want Jezus
maakt mij blij’.
Het was sinds de inwijding van het nieuw
kerkgebouw van de Gerardus Majella kerk op 5
maart 2017, de eerste keer dat er zo’n grote viering
was. De zang- en muziekbediening stond onder
leiding van diaken Freddy Todie en de gastheer
was pater Kenneth Vigelandzoon, bijgestaan
door de catechist in opleiding Jamairo Dick. De
vormheer Mgr. Karel Choennie werd geassisteerd
door broeder Guillaume Woei A Jin, die op 24 juni
2018 tot diaken wordt gewijd.
Mosterdzaad
De dienst was afwisselend in het Surinaams en
Nederlands, niet ongebruikelijk in het achterland
van Suriname. De lezingen waren van de elfde
zondag door het jaar. Mgr. Karel Choennie hield
zijn homilie in het Surinaams. ‘Als je mensen in
Suriname tegenwoordig vraagt hoe het met ze
gaat, hoor je steevast het antwoord “bisschop, mi
weri”. Mensen verliezen moed, ze hebben geen
strijdlust. Den weri. Daarom komt de Heilige Geest
op ons neer om ons te helpen, om ons kracht te
geven.,’ zei de bisschop.
Hij gaf aan dat de lezingen van vandaag drie
parabels presenteren, ‘best een grote portie om te
happen’, maar het zijn verhalen waarin Jezus praat
over het Koninkrijk Gods en voor mensen die moe
zijn. ‘Sommige mensen verliezen de hoop dat het
koninkrijk Gods niet komt,’ aldus de bisschop. En
dan zijn deze parabels die ons vertellen dat wij de
moed en hoop niet moeten verliezen.’
Mgr. Choennie: ‘Wanneer de kapitein jullie oproept
voor een barricade van de weg, gaat het om een
actie om de mensen in Paramaribo wakker te

schudden dat er iets niet goed gaat in jouw gebied,
in het Koninkrijk Gods. Je bent daarmee bezig
om een zaadje, een mosterdzaad, te planten,
om mensen bewust te maken. We zijn allemaal
misschien een beetje angstig, en daarom moeten
we de Heilige Geest aanroepen om over ons te
komen, om ons wijsheid te geven.’

Amazoneregenwoud
De bisschop vertelde ook over zijn reis naar
Rome en zijn ontmoeting met de paus. ‘De paus is
verdrietig, De paus zegt dat mensen op een pad zijn
van zelfdestructie.’ Het milieu wordt vernietigd
en de paus vindt dat de kerk een belangrijke rol
kan spelen in het behoud van het belangrijke
Amazoneregenwoud.
Mgr. Choennie zei dat het bos niet alleen belangrijk
is voor inheemsen maar voor iedereen. Het

Amazoneregenwoud zorgt voor 40% van de totale
zuurstofproductie in de wereld. Het zorgt ook voor
de zoetwaterbronnen.
De paus beseft dat en hij heeft alle bisschoppen
van de Amazone geroepen en gezegd dat zij zich
moeten buigen over behoud van de Amazone. En ga
praten met de inheemsen, zou de opdracht zijn van
de paus. De bisschop gaf aan dat de bisschoppen
aan een document moeten werken voor de paus.
Ook daar wordt de hulp ingeroepen van de Heilige
Geest.
Mooi feest
Na de homlie volgde de voltrekking van het Heilig
Vormsel. Een voor een werden de jongelingen
naar voren geroepen voor de vormheer. De
geloofsgemeenschap in en buiten de kerk
wilde er niets van missen. De ceremonie had
een vlot verloop. Desondanks liep het al tegen
het middaguur toen de bijzondere viering zijn
slot naderde. De zon stond hoog aan de hemel,
weerkaatste op het spierwitte savannazand.
Na de dienst liep een ieder naar de recreatiezaal
om het feest voort te zetten. Sommigen hadden
post gevat in de schaduw van een boom. De houten
banken daar doen vermoeden dat dit een vaste
plek is voor verpozing. Er was een stevig gevulde
peprewatra, kasiri, maar natuurlijk zoals het een
mooi Surinaams feest betreft, ook bami kip en
cake, water en soft.
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Luistert u naar het kerknieuws op Radio
Immanuël.
van maandag t/m vrijdag
om 10.00u
en de herhaling om 16.00u

Pastorale Leergangen

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

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

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

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
OMHOOG”
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geloof & leven
Grote viering Festa Junina bij Nossa Senhora de Nazaré
Door Charles Chang
Cutureel feest
Na maanden van bespreken en voorbereiden is het
nu zover. Op zaterdag 30 juni wordt Festa Junina
voor de tweede keer gevierd in de parochie van de
Nossa Senhora de Nazaré aan de Jozef Israëlstraat
86. Oorspronkelijk was het Junifeest een katholiek
feest dat ter ere van Johannes de Doper werd
gehouden, vandaar de tweede naam Festa de
São João. De twee andere heiligen die ook tijdens
Festa Junina worden geëerd, zijn St.-Antonius
en St.-Petrus. Onder invloed van de inheemse
en Afrikaanse culturen veranderde Festa Junina
in een cultureel feest met typisch Braziliaanse
elementen.
Quadrilha
In de vroegere dagen werd hiermee de oogst
gevierd, want in juni begint de winter in het
zuiden van Brazilië en in het noorden de regentijd.
Begonnen als een country feest - dat op sommige
plaatsen nog doorgaat in juli - spreidde dit feest
zich ook uit naar de stedelijke gebieden.
Vandaar dat Festa Junina nog altijd de
karakteristieken heeft van een boiti feest. De
gasten en dansers komen gekleed als caipiras of
boeren. Op het platteland was er vroeger geen
elektriciteit en buiten was het koud, vandaar de
traditie om altijd een groot kampvuur te hebben

bij dit feest. Hoogtepunt is de quadrilha, een
folkloristische dans door bijkans dertig personen.
Entreevrij
Jongeren van de parochie zijn reeds vijf maanden
bezig met oefenen. Timing, gelijkmatigheid
en kennis van de muziek zijn enkele van de

moeilijkheden. Voorafgaande aan deze groepsdans
is er altijd een schetsje van een huwelijk. “Met dit
culturele feest willen we onze warme gastvrijheid
tonen; een ieder is welkom!” zegt pater Ricardo
Carvalho over de entreevrije avond. Zijn grootste
zorg is dat het regent. Het feest werd vorig jaar
goed bezocht.

vervolg van pagina A1

Ik ben verheugd, want
Jezus maakt mij blij

Pater Kenneth Vigelandzoon was zichtbaar
tevreden over de mooie viering. ‘Ik ben sinds een
jaar of drie benoemd voor deze parochie en heb
met veel plezier, samen met de pastoraal werker
in opleiding Jaimaro, de catecheselessen verzorgd.
Het resultaat is hier.’ Pater Vigelandzoon, die
ook pastoor is voor Powakka en Philipusdorp,
voorheen Klein Powakka, vond het ook fijn dat
op deze bijzondere dag kleine delegaties uit die
dorpen zijn gekomen voor de ondersteuning,
waaronder kapitein Gladys Kabelefodi van
Philipusdorp.
Kapitein Muriel Fernandes van Cassipora zegt
dat er een goede voorbereiding was om deze
mooie viering te hebben. ‘Voor het laatst is hier
een vormselviering gehouden in 2005,’ wist zij.
‘We gingen daarna samenwerken met Redidoti en
Pierrekondre voor deze vieringen. Ik ben bijzonder
blij dat wij dit nu weer in het dorp hebben kunnen
doen, in ons nieuw kerkgebouw.’
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Masra, sori wi na pasi

Arki no

Door stichting Catholic Men Ministry Suriname

Door Priya
Sketch
Boooiii. Een vader zet een moeder aan het denken.
Op zijn dag. Vaderdag.

4e Catholic Men Conference
Catholic Men Ministry is al 3 jaren actief in
Suriname onder de naam CMMS. De CMMS stelt
zich ten doel mannen te helpen hun leven te
veranderen ter ere van Gods glorie door geloof,
kameraadschap en vorming.
Op zaterdag 9 juni werd de 4e CMMS-conferentie
gehouden in de parochiezaal van H. Driekoningen
aan de Mahonylaan. De opkomst was bijzonder
goed met 86 mannenbroeders. Het thema Masra,
sori wi na pasi was gehaald uit psalm 25 vers 4:
Leer mij, Heer, te onderscheiden Uw wegen, de
paden te zien die Gij wijst.
De conferentie werd geopend door pater Jan
Verboogen, pastoor van de r.-k.-parochies
Paramaribo-Noord, H. Driekoningen, Sint-Jozef
en Sint-Augustinus. Hij hanteerde daarbij enkele
verzen van psalm 25: Tot U Heer, hef ik mijn ziel.
Pater Jan sprak de wens uit dat uit de conferentie
iets blijvends komt voor Paramaribo-Noord.

De Bijbel is geestelijk voedsel
Diaken Guillaume Karsters was de eerste inleider.
Aan de hand van het scheppingsverhaal wees hij de
mannen op hun verantwoordelijkheid en rol in de
samenleving. De man heeft een heleboel verknald
in ons land en in de wereld. Er is ergens iets fout
gegaan.
Hoe komt het dat negatief over de man wordt
gesproken? Hoe komt het dat vrouwen de kerk
bevolken? Waar zijn de mannen? Zijn we als man
van de smalle weg afgeraakt, afgedwaald van de
juiste weg, leven wij niet naar het juiste beeld van
God? Diaken Karsters riep de mannen op niet op te
geven en niet te wanhopen, omdat er hulp is.
Gods woord is een leidraad, een wegwijzer, via
Zijn woord kunnen zij die zijn afgedwaald weer
op het juiste pad terechtkomen. Laten wij ons
door Zijn woord onderwijzen en regelmatig de
Bijbel lezen. Bijbellezen is belangrijk. De Bijbel is
geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien is het
noodzakelijk eruit te lezen. De mens zal niet leven
van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de
mond van God komt (Mattheüs 4:4).
Transitie
De tweede inleider was tevens de keynote speaker,
de eerwaarde pater Doris Weewee. Ook hij
anticipeerde op psalm 25. Lang heeft de man op
alle fronten het leven gedomineerd. Maar waar
staan we nu? De man wordt verantwoordelijk
gehouden voor alle wandaden.
Wij mannen hebben een immense taak om die
inhaalslag te maken naar een gemeenschappelijke
toekomst met vrouwen als gelijkwaardige
partners. Niet om de vrouwen in te halen, maar
om op hetzelfde niveau te komen. Dit is een
lichamelijke en fysieke strijd en waarschijnlijk ook
geestelijke.
Pater Doris verwees naar psalm 39. De hamvraag
is of we ready zijn om de transitie te maken. We
moeten neutraliseren. God heeft de man als hoofd
gemaakt, zoveel eeuwen zijn de mannen dominant.

Tijdens de woord- en communieviering op
vaderdag werd een sketch opgevoerd ter
onderbouwing van de preek. Daarin zette een
moeder met haar gedrag haar man Stanga flink
onder druk. Haar man twijfelde aan haar liefde
voor hem. Ze leek in niets meer op de vrouw met
wie hij 13 jaar geleden in het huwelijk trad.
Op vaderdag moest Stanga wassen, koken en het
huis op orde brengen. Zij zou met een vriendin
gaan stappen. Hij had het niet meer en besloot
haar te verlaten. Een buurvrouw en ene Ragga,
een vriend die getuige was bij het huwelijk van die
twee, grepen in. Ragga geloofde zijn oren niet.
Er werd een list bedacht waardoor de vrouw
hopelijk tot bekering zou komen. De list werkte.
De liefde van de vrouw voor haar man borrelde
weer op. Het speet haar dat ze haar man tot
vertwijfeling had gedreven.
Boooiii. De vrouw had een push nodig om zich ten
volle weer te wijden aan haar man, de vader, het

hoofd van het gezin.

Boodschap
Hebben wij in het leven ook niet af en toe een push
nodig om ons te wenden tot God, onze hemelse
Vader? Tot Hem die alles geschapen heeft? Hij die
ons als een mosterdzaadje zo klein in de bodem,
in het leven, plant? Zijn bedoeling is dat wij als
dat zaadje uitgroeien tot een grote boom. Dat wij
schaduw, onderdak en liefde aan onze naasten
bieden.
Boooiii. De kerkgangers hebben genoten van de
sketch en kregen deze mooie boodschap.

Na de dienst werden de vaders onder de
kerkgangers in de parochiezaal flink verwend
met een natje en een droogje en verschillende
presentaties van de jongeren. Een van de
presentaties was een lied, dat ten gehore werd
gebracht door een viertal jongeren, waarin de
boodschap uit de preek werd onderstreept:
terugkeren in de boezem van de Vader. Het viertal
zong: Dance with my father again.
Dit alles vond plaats in en bij De Barmhartige
Samaritaan in Flora.

heeft ons opdracht gegeven om de aarde leefbaar
te maken; er moet een wisselwerking zijn tussen
mannen en vrouwen. Exodus: God riep Mozes om
zijn volk de weg te wijzen; wij zijn hier om anderen
de weg te wijzen; het goede nieuws moet gehoord
worden; wat is jouw goede nieuws voor de ander?
God zelf helpt ons op weg, de profeet wijst ons erop
niet de weg van geld macht en plezier te gaan. Hij
waarschuwde dat zolang we ons niet terugtrekken
uit onze onzekerheid, we God niet de gelegenheid
geven tot ons te komen.

We moeten van binnenuit veranderen, mannen zijn
niet meer lief.
We moeten skills hebben, we moeten ons als
persoon kennen, we moeten weten waar we
vandaag komen, we moeten een voorbeeld
zijn voor een ander. Dus transitie vereist een
verandering in onze levenhouding: until you let
go of the past, you cannot and you will not move
forward in reflection.

De weg naar Emaus
We moeten onze verantwoordelijkheid dragen
voor de komende generatie. Dit is de ernst van het
leven. Het huidige denken van de mannen is fout en
we moeten het verlaten, zie psalm 39. De vraag is:
Hoe gaan we hier uit elkaar? Welke belofte maken
we? Mannen, er is werk aan de winkel. We moeten
elkaar versterken, delen en breken met elkaar, de
weg naar Emaus, Jezus voegde zich bij de mannen.
Pater Weewee noemde nog enkele bijbelteksten
ter ondersteuning: Genesis 1, 26-30: God is
onvoorwaardelijk en onbaatzuchtige liefde: God

Workshops en discussie
Tussen de inleidingen werden twee broeders in
de gelegenheid gesteld hun getuigenis te geven.
De getuigenis van broeder Eric van St-Clemens
ging over zijn bekering tot christen en de weg die
hij en zijn gezin tot nu toe hebben gevolgd. Die
van broeder Wilco, ook van St-Clemens, ging over
zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus in een
eucharistieviering in Rome.
Na de lunchpauze was er nog een workshop
waarbij de mannen in kleine groepen
discussieerden over het thema en enkele vragen
zoals: Ben ik bewust dat de man ergens is blijven
steken? Wie ben ik als man? Wat houdt ons tegen?
Hun bevindingen hebben zij gedeeld met alle
overige broeders in de zaal.
De conferentie werd afgesloten met een
eucharistieviering geleid door pater Verboogen
en ondersteund door de diakens Antonius ‘Sonny’
Waterberg en Antonius Combo. Als moderator
van CMMS werd de preek door diaken Waterberg
gehouden.
Een geslaagde dag zoals alle broeders hebben
aangegeven en men kijkt uit naar onze 5e
conferentie rond dezelfde tijd volgend jaar.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Zondag 24 juni 2018
Geboorte Johannes de Doper (B)
Eerste lezing: Jesaja 49, 1 – 6
Luistert naar mij, eilanden, spits de oren, volkeren
van ver: De Heer heeft mij vanaf de moederschoot
geroepen, vanaf de schoot mijner moeder heeft
Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot
een snedig zwaard gemaakt, met de schaduw van
zijn hand heeft Hij mij bedekt. Hij maakte van
mij een geslepen pijl, en in zijn koker heeft Hij mij
geborgen. Hij sprak tot mij: ‘Mijn dienaar zijt gij,
Israël in wie Ik mij zal verheerlijken’. En ik heb
gezegd: , Vergeefs heb ik mij afgetobd, mijn kracht
loopt uit op leegheid en wind, maar mijn recht
is bij de Heer, en mijn beloning bij mijn God’. Nu
echter sprak de Heer die mij vormde tot zijn knecht
vanaf de moederschoot, om Jakob terug te brengen
tot Hem en opdat Israël voor Hem zou worden
verzameld. Ik ben verheerlijkt in de ogen van de
Heer, en mijn God is mijn sterkte. – Hij sprak: ‘Het
is te gering dat gij mijn dienaar zijt, om Jakobs
stammen op te richten en de gespaarden van

Israël terug te brengen. Ik stel u aan tot licht van
de heidenvolkeren om mijn heil te zijn tot aan het
uiteinde der aarde’.

Tweede lezing: Handelingen van de apostelen
13, 22 – 26
In die dagen zei Paulus: ‘Nadat God Saul verworpen
had verhief Hij David tot koning van het volk
Israël. Van deze gaf Hij het getuigenis: Ik heb David
gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn
hart die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens
nakomelingenschap heeft God volgens belofte voor
Israël een Verlosser doen voortkomen, Jezus; nadat
reeds Johannes vóór zijn optreden een doopsel van
bekering had gepredikt aan heel het volk van Israël.
Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was
zei hij: Wat ge meent dat ben ik, ben ik niet; maar
na mij komt iemand wiens schoeisel ik niet waard
ben los te maken. Mannen broeders, zonen uit
Abrahams geslacht en godvrezenden onder u: tot
ons is dit woord van de verlossing gezonden’.
Evangelielezing: Lucas 1, 57 – 66.80
In die tijd brak voor Elisabet het ogenblik aan

dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een
zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe
groot de barmhartigheid was die de Heer aan
haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op
de achtste dag kwam men het kind besnijden en
ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop: ‘Neen, het moet
Johannes heten’. Zij antwoordden haar: ‘Maar er
is in uw familie niemand die zo heet’. Met gebaren
vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde
noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef
erop: ‘Johannes zal hij heten’. Ze stonden verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend,
zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods
lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel
het bergland van Judea werd al het gebeurde
rondverteld. Ieder die het hoorde dacht er over
na en vroeg zich af: ‘want de hand des Heeren
was met hem. Het kind groeide op en de Geest
beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de
woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in
het openbaar toonde.

Gedachten bij de schriftlezingen

Vreugde en vervulling kleuren het geboorteverhaal
van Johannes die in het verdere evangelie de
bijnaam krijgt waarmee hij de geschiedenis is
ingegaan: Johannes de Doper. De diepgang van het
gebeuren overstijgt het hoogstpersoonlijke van de
vervulde kinderwens van een kinderloos paar. Het
is een teken van hoop voor Israël, dat garantie biedt
voor de belofte van Gods redding in Jezus. Op deze
manier vormt Johannes’ geboorte een schakel in
de keten van beloften – gedeeltelijke vervulling die
garant staat voor nog openstaande beloften – en
schept ze vertrouwen in de vervulling van volgende
beloften. Dit literair-theologische schema omspant
de hele geschiedenis: van Abraham tot de toekomst
van de christengemeenschappen.
Vreugde om de geboorte
Telkens opnieuw verhalen bijbelse auteurs
wonderlijke geboorten bij vrouwen die bekend
stonden als ‘onvruchtbaar’: Sara, Rebekka,
Rachel, Lea. Op persoonlijk vlak ontberen deze
vrouwen door hun kinderloosheid aanzien in hun
gemeenschap en een sociale verzekering voor hun
oude dag. In het ruimere kader van het godsvolk
dreigt de keten van generaties als ontvangers van
de goddelijke beloften aan Abraham (zegen, land,
volk) doorbroken te worden. Een onverwachte
geboorte geeft zo aan hoe Gods toekomst met het
volk verder gaat, dankzij een actieve goddelijke
tussenkomst. Onvruchtbaarheid werd aan de
vrouw toegeschreven. Hoewel zowel Elisabet
als Zacharias op hoge leeftijd was en zij samen
geen kinderen hadden, is het Elisabet die als
onvruchtbaar wordt beschouwd (Lucas 1,7).
Daarom hoeft het niet te verbazen dat de vreugde
van de omgeving zich vooral op haar richt, en
de geboorte op de eerste plaats als een bewijs
van Gods barmhartigheid tegenover Elisabet
wordt beschouwd (1,58). Toch is deze geboorte
tegelijkertijd een vervulling van de aankondiging:
‘Vreugde en blijdschap zullen je (Zacharias) ten
deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen’ (1,14). Uit de aankondiging blijkt dat
deze vreugde om meer gaat dan enkel om het
gegeven van een vervulde kinderwens. Dit kind
krijgt een betekenis die het gezinsverband ver
overstijgt: Johannes zal immers ‘velen tot de Heer,

hun God, brengen’ (1,16). Het is een profetische
taak die we ook in Jesaja beschreven vinden: van
in de moederschoot weet de profeet zich geroepen
tot de taak om het volk terug te doen keren naar
hun God (Jesaja 49,5). De evangelist herkent in de
beweging die rond Johannes en Jezus is ontstaan
de profetische idee dat Gods handelen zich
enerzijds ‘naar binnen’ keert, zich richt tot het volk
dat zich opnieuw rond God dient te verzamelen,
en anderzijds ‘naar buiten’, het godsvolk
overschrijdend, tot alle volkeren ‘tot aan de einden
der aarde’ (49,6). Dit laatste ziet Lucas met name
als een taak van de christengemeenschappen.
Dat nu al velen zich om de boreling verheugen,
staat ervoor garant dat dit kind als volwassene
ook de verdere belofte zal waarmaken. Later in
zijn verhaal zal de evangelist ook beschrijven hoe
Johannes zijn taak uitvoert. De oproep tot een
doop als teken van bekering tot God maakt de
aankondiging waar, die Zacharias in zijn
lofzang herhaalt. Dit geeft hoop en vertrouwen dat
de vele beloften die in het evangelie voorkomen,
eveneens betrouwbaar zijn en werkelijkheid zullen
worden.
Johannes is zijn naam
Elisabet en Zacharias zijn vrome gelovigen en
wetsgetrouwe joden (Lucas 1,6). Naar joods
gebruik laten zij dan ook hun zoon besnijden als
teken dat hij behoort tot Gods volk. Men wil het
kind Zacharias noemen. Het is een toepasselijke
naam omdat deze naam betekent: ‘JHWH gedenkt’.
Gedenken houdt in dat iemand vanuit het ‘denken
aan’ ook tot handelen komt. De uittocht uit de

slavernij begint bij gedenken door God van diens
eerdere beloften (Exodus 2,24). In het verhaal van
Rachel volgt op Gods gedenken dat zij zwanger
wordt en een zoon ter wereld brengt (Genesis
30,22). Met de naam Zacharias zou men het
kind niet enkel naar de vader vernoemen, maar
ook erkenning uiten voor de diepere betekenis
van het gebeuren. Elisabet weigert deze naam
echter, ten voordele van de naam die bij de
geboorteaankondiging genoemd werd: Johannes,
wat ‘JHWH is genadig’ betekent. Deze naam is
eveneens binnen gezinsverband toepasselijk,
aangezien de geboorte als een bewijs van Gods
ontferming wordt gezien. Tegelijk voert Elisabet
aldus de opdracht van de bode uit om het kind zo te
noemen. Hierdoor slaat Gods erbarmen niet enkel
meer op de geboorte zelf, maar op heel het proces
dat met deze geboorte in gang wordt gezet. Gods
genade uit zich in de beweging die ontstaat omdat
Johannes zondaars tot gerechtigheid zal brengen en
zo Gods weg voorbereidt (Lucas 1,17).
Zwijgen wordt spreken
Omdat niemand in de familie Johannes heet,
vraagt men ook de vader naar diens wens rond de
naamgeving. Als Zacharias Elisabets naamgeving
bevestigt, kan hij plots opnieuw spreken. Dit is in
overeenstemming met de woorden van de engel
dat hij stom zal zijn en niet zal kunnen spreken tot
‘de dag dat dit alles gaat gebeuren’ (1,20). Nochtans
was een belangrijk deel van de boodschap al
werkelijkheid geworden: Elisabet is zwanger
geworden, ze heeft vanuit de Geest gesproken
over hoe haar kind in de schoot opspringt bij de
ontmoeting met de zwangere Maria, ze heeft een
zoon ter wereld gebracht, wat leidt tot vreugde
bij de naaste omgeving. Toch kan Zacharias pas
spreken als hij schriftelijk de naam van zijn kind
bevestigt. Binnen de directe literaire context stemt
dit overeen met de aankondiging die zwangerschap
en naamgeving binnen één adem vermeldt (1,13).
In een ruimer kader kan men dit ook in verband
brengen met Ezechiël 24,27.

wordt vervolgd op pagina B2
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gebeden voor iedere dag
Maandag 25 juni
Dagtekst
Spr 22, 4: Wie bescheiden is en ontzag heeft voor
de Heer, wordt beloond met rijkdom, eer en een
lang leven.

Overweging: Omhoogkruipend tandvlees
‘Uw tandvlees kruipt omhoog’, zei de tandarts.
‘Wat is er dan met me?’ vroeg ik verschrikt. ‘Oh,
dat is niets bijzonders, het wil alleen maar zeggen
dat u ouder wordt.’ Deze en andere dreunen
krijg je te verwerken als je de veertig of de vijftig
gepasseerd bent. Tegen deze deprimerende
achtergrond is de tijdsbeleving van Hem wiens
geboorte we jaarlijks eind december vieren een
welkom alternatief. Voor Hem werd tijd pas echt
menselijke tijd als deze gevuld werd met liefde,
met leven en met zijn Vader. Op momenten dat je
er echt bent voor de ander, op momenten dus dat
je God hier in het tijdelijke binnenlaat, leef je. Het
feit hoe hoog je tandvlees gekropen is, wordt dan
minder belangrijk. Dan telt iets anders, dan telt of
je van leeftijd, gevulde tijd maakt. In het evangelie
van Marcus staat “de tijd is vervuld”.

Gebed
Eeuwige God, steeds weer nodigt U mensen uit om
tot vertrouwen en inkeer te komen. Ik bid U: open
mij voor uw Woord. Dat ik uw boodschap versta,
die mij is doorgegeven door uw profeten en die
waarheid is geworden in uw Zoon, Jezus Christus.
Geef mij, gesteund door uw heilige Geest, de kracht
om te blijven geloven, vandaag en alle dagen van
ons leven. Amen.
Dinsdag 26 juni

Dagtekst
Rom 13,8: Zorg dat u niemand iets schuldig bent.
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.

Overweging: Het pad van rechtvaardigheid
Het was tegelijkertijd het mooiste en het meest
afschuwelijke moment in de geschiedenis. Jezus
stond voor het hemelse tribunaal. Terwijl Hij zijn
hand uitstrekte naar de schepping, smeekte Hij:
‘Straf Mij voor hun fouten. Ziet U die moordenaar?
Geef Mij zijn straf. De godsdienstfanaat, de
vervolg van pagina B1

Gedachten bij de Schriftlezingen:
Daar wordt het spreken na de tijdelijke stomheid
van de profeet tot een wonderlijk teken voor de
toehoorders, zodat deze tot erkenning kunnen
komen dat JHWH God is. Want dat is immers wat er
gebeurt: het onverwachte spreken van Zacharias
zet niet enkel de omstanders aan tot nadenken,
al wie het hoort vraagt zich af hoe het verder zal
aflopen met dit kind (1,66). De auteur heeft hier
wellicht niet enkel het kleine gezinsverband op het
oog, maar de bredere beweging die van Johannes
doorgaat over Jezus tot in de actualiteit van de
christelijke gemeenschappen. Herkennen de
toehoorders, de omgeving, maar ook de lezers Gods
hand in de gebeurtenissen? Dat is de vraag (en het
antwoord) waartoe de evangelist oproept met zijn
geboorteverhaal.

Luister naar de Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u

leugenaar, de dief, de oplichter? Doe met Mij wat
U met hen zou doen. Behandel Mij zoals U een
zondaar zou behandelen.’ En dat deed God. ‘Want
ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven
als rechtvaardige voor onrechtvaardigen,
opdat Hij u tot God zou brengen.’ Het pad van
rechtvaardigheid is een smal, kronkelend weggetje
naar de top van een steile heuvel. Boven op die
heuvel staat een kruis. En aan de voet van dat
kruis staan zakken. Talloze zakken, gevuld met
ontelbaar veel zonden. Golgota is de composthoop
van schuld. Zou jij je schuld daar niet ook achter
willen laten?

Gebed
Eeuwige God, uw Woord is een woord van vrede,
geen gemakkelijke vrede, die mij zomaar komt
aanwaaien, maar vrede waaraan ik geacht word
bij te dragen. Ik bid U: open mijn hart voor wat U
zegt, opdat ik mij verlies in uw waarheid en uw
rechtvaardigheid in mij zal wonen.
Dat vraag ik U door Jezus Christus uw Zoon en mijn
Heer, vandaag en alle dagen. Amen.
Woensdag 27 juni

Dagtekst
1 Pe 2,16: Leef als vrije mensen, maar maak als
dienstknechten van God van de vrijheid geen
voorwendsel voor de ondeugd.

Overweging: Vrije mensen worden
Ware vrijheid is de vrijheid van de kinderen
Gods. We zijn er levenslang mee bezig om zo
vrij te worden, want er is veel in de wereld dat
ermee in strijd is. De politieke, economische,
sociale en zelfs de godsdienstige machten die ons
omringen, proberen ons aan zich te onderwerpen,
zodat we hun opdrachten gehoorzaam uitvoeren
en afhankelijk worden van hun beloning. De
geestelijke waarheid die vrij maakt houdt evenwel
in dat we niet aan de wereld toebehoren, maar aan
God, wiens kinderen wij zijn. Als we op die manier
leven en ons dat steeds weer te binnen brengen,
in woord en daad, zullen we langzamerhand in de
ware zin vrij worden.
Gebed
Goede en liefdevolle God, aan eenvoudige mensen
laat U zich zien. Richt mij op uw Woord, laat het
wasdom komen in mijn hart, opdat ik groei in
nederigheid en eenvoud. Dan zal ik worden wie
ik ten diepste ben en komen al mijn talenten aan
het licht. Ik vraag U dit uit naam van Jezus, mijn
broeder, uw Zoon, die leeft en leven zal tot in
eeuwigheid. Amen.
Donderdag 28 juni

Dagtekst
Joh 21,15: Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan
Simon Petrus: `Simon, zoon van Johannes, heb je
Me lief, meer dan de anderen hier?' `Ja, Heer,' zei
hij, `U weet dat ik van U houd.’

Overweging: God is genoeg
Wanneer het gaat om liefde; wees voorzichtig. Voor
je met iemand door het gangpad van de kerk loopt,
moet je goed om je heen kijken. Zorg dat je zeker
weet dat dit de plek is waar God je hebben wil.
En als je het idee hebt dat dat niet zo is, ga er dan
niet mee door. Probeer niet om iets wat krom is
recht te buigen. Wees voorzichtig. En laat, tot deze
liefde vanzelf ontstaat, Gods liefde genoeg voor
je zijn. Er zijn momenten in het leven waarin God
toestaat dat we ervaren hoe breekbaar menselijke
liefde is, opdat we de kracht van zijn liefde meer

zullen waarderen. Deed Hij dat niet ook bij David?
Saul keerde zich tegen hem. Michal, zijn vrouw,
verraadde hem. Jonathan en Samuel waren zijn
vrienden, maar ze konden niet met hem meegaan
de woestijn in. Door verraad en omstandigheden
bleef David alleen achter. Alleen met God. En, zoals
David ontdekte, God was genoeg. David schreef
deze woorden in de woestijn: ‘Uw liefde is meer
dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. Mijn ziel
wordt verzadigd met uw overvloed.’

Gebed
Goede God, Gij die ieder mens kent en die weet wat
leeft in mijn hart, wees bij mij, nu ik mij keer tot U.
Neem weg de zwaarte van het leven en maak mijn
hart open en ontvankelijk om uw woord van licht
en vreugde te verstaan en te beleven, vandaag en
alle dagen. Amen.
Vrijdag 29 juni

Dagtekst
Js 63,8: Hij sprak: `Zij zijn mijn volk, kinderen die
hun woord van trouw niet breken.'

Overweging: ‘Wie u opneemt, neemt Mij op.’
Jezus wil achterhalen of zijn leerlingen net zo
denken als de mensen, en of ze verder gekomen
zijn dan “Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met
een groot gezag!” En dan zegt Petrus: “U bent de
Messias.” Dit woord komt van een Hebreeuws
woord dat ‘zalven’ betekent. In het Grieks is dat
‘christus’. ‘Jezus Christus’ betekent dus ‘Jezus, de
Gezalfde.’

Gebed
Eeuwige God, U weet hoe vaak ik mij verschuil
achter wetten, regeltjes en gebruiken. Laat mij niet
vergeten dat het gaat om meer, om leven en welzijn
van mensen, nu en later. Leer mij te luisteren naar
uw Woord en maak mij steeds meer leerling van
Jezus, die mij naar U is voorgegaan en die met U
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zaterdag 30 juni

Dagtekst
Mt 13, 30: Laat het onkruid samen opgroeien tot
de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers
zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het
in bussels om het te verbranden, maar verzamel de
tarwe in mijn schuur.'' '
Overweging: De kracht, het licht en de troost
Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd en
vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder
dan een Kerk die ziek is omdat ze in zichzelf zit
opgesloten, gehecht aan het comfort van haar
eigen zekerheden. Ik houd niet van een Kerk die
in het middelpunt wil staan en die uiteindelijk
de gevangene wordt van een kluwen bepalingen
en procedures. Als iets ons een heilige onrust
en wakker geweten moet blijven bezorgen, dan
is het dat zovelen van onze broeders en zusters
zonder de kracht, het licht en de troost van de
vriendschap met Jezus Christus leven, zonder een
geloofsgemeenschap die hen opneemt, zonder een
horizon die zin en leven geeft.

Gebed
Goede God, U schenkt mij het leven, uw hart gaat
uit naar ieder mens. Ik vraag U: raak mij aan met
uw Woord; dat ik barmhartig, behoedzaam en
bevrijdend worden, zoals Jezus, die zo vol was van
uw liefde dat Hij aan niemand voorbijging. Dat
vraag ik U in zijn naam, vandaag en alle dagen die
U mij geeft. Amen.
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geloofsverdieping
Hoe vind je het ware leven, het ware geluk?
Tijdens de algemene audiëntie van 13 juni sprak paus Franciscus over het verlangen naar het eeuwig leven.
Beste broeders en zusters, goedemorgen!

christenen met een verkleind hart, een gesloten
hart. Het is vreselijk om die aan te treffen. Je hebt
een voorbeeld nodig van iemand die je uitnodigt
tot ‘verder’ gaan, tot ‘meer’, tot groei. St.-Ignatius
noemde dat het magis, “het vuur, de ijver van de
actie, die de slapenden wekt”.

Vandaag is het feest van St.-Antonius van Padua.
Wie van jullie heet Antonio? Een applaus voor
alle Antonio’s. We beginnen vandaag met een
nieuwe reeks catecheses over de Tien Geboden. De
geboden van de wet van God.

Welk pad te volgen?
Ter introductie vertrekken we vanuit het verhaal
dat we net hebben gehoord: de ontmoeting tussen
Jezus en de nog jonge man die Hem op zijn knieën
vraagt hoe hij het eeuwig leven kan verkrijgen (vlg.
Mc. 10,17-21). In die vraag ligt de uitdaging van elk
bestaan, ook dat van ons, besloten: het verlangen
naar een vol, oneindig leven. Maar hoe komen we
daar? Welk pad te volgen? Echt leven, een nobel
bestaan leven… hoeveel jongeren zoeken er niet
naar te ‘leven’ en vernietigen zichzelf vervolgens
omdat ze vluchtige dingen najagen?
Sommige mensen denken dat het beter is om deze
impuls te onderdrukken, deze impuls om te leven,
omdat die gevaarlijk zou zijn. Ik wil zeggen, vooral
tegen de jongeren: onze ergste vijanden zijn niet de
concrete problemen, hoe serieus of dramatisch die
ook mogen zijn; het grootste gevaar van het leven
is een zich slecht aanpassende geest, die geen geest
is van nederigheid of bescheidenheid, maar van
middelmatigheid en lafhartigheid.

Hongerig zijn
Is een middelmatige jongere een jongere met
of zonder toekomst? Zonder! Hij blijft stilstaan,
groeit niet en zal geen succes hebben. De
middelmatigheid of de lafhartigheid. Van die
jongeren die overal bang voor zijn: “Nee, zo ben
ik….” Die jongeren komen niet vooruit. Nederigheid
en kracht, geen lafhartigheid of middelmatigheid.
De zalige Pier Giorgio Frassati, die jong was,
zei eens dat je moet leven, niet overleven. De
middelmatigen overleven. Leven met de kracht van
het leven. We moeten onze hemelse Vader vragen
om het geschenk van gezonde onrust voor de
jongeren van vandaag.
Maar, wanneer je thuis, bij jullie thuis, in het
gezin, een jongere ziet die de hele dag maar wat
zit, denken zijn ouders soms: ‘Maar hij is ziek,
hij heeft ergens last van’, en dan nemen ze hem
mee naar een dokter. Het leven van een jongere is
vooruit gaan, onrustig zijn, een gezonde onrust, het
vermogen om je niet tevreden te stellen met een
leven zonder schoonheid, zonder kleur.
Als de jongeren niet hongerig zijn naar het
authentieke leven, waar moet het dan heen met
de mensheid vraag ik me af? Waar moet het heen
met de mensheid met kalme en niet onrustige
jongeren?
Hoe vind je het geluk?
De vraag van die man uit het Evangelie dat we net
hebben gehoord, leeft in ons allemaal: hoe vind je
het leven, het leven in overvloed, het geluk? Jezus
antwoordt: “Ge kent de geboden” (vers 19), en
Hij citeert een deel van de Tien Geboden. Het is
een pedagogisch proces waarmee Jezus ons wil
begeleiden naar een precies punt; uit zijn vraag
is dan ook al wel duidelijk geworden dat die man
geen vol leven heeft en op zoek is naar meer en
onrustig is. Wat moet hij dan begrijpen? Hij zegt:
“Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af”
(vers 20).
Hoe word je van een jongere een volwassene? Als

je begint je eigen grenzen te accepteren. Je wordt
volwassen als je jezelf relativeert en je bewust
wordt van “wat je ontbreekt” (vlg. vers 21). Deze
man wordt gedwongen om te erkennen dat hij
met alles wat hij kan ‘doen’, toch het hoogste punt
niet zal overstijgen en een bepaalde grens niet zal
overschrijden.

Wat is ons bestaan kostbaar!
Wat is het mooi om mannen en vrouwen te zijn!
Wat is ons bestaan kostbaar! En toch is er een
waarheid die de mens in de laatste eeuwen vaak
heeft afgewezen, met tragische gevolgen: de
waarheid van zijn grenzen.
Jezus zegt in het Evangelie iets wat ons kan
helpen: “Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en
Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op
te heffen, maar om de vervulling te brengen” (Mt.
5,17).
De Heer Jezus schenkt de vervulling, daarvoor is
Hij gekomen. Die man moest tot op het punt van
de sprong in het diepe komen. Daar waar zich de
mogelijkheid voordoet om te stoppen met leven
voor jezelf, voor je eigen werken, je eigen welzijn,
en – juist omdat het volle leven ontbreekt – alles
achter je te laten om de Heer te volgen.
Als je goed kijkt, is de laatste, immense en
wonderbare uitnodiging van Jezus geen
uitnodiging tot armoede, maar tot rijkdom, de
ware rijkdom: “Een ding ontbreekt u: ga verkopen
wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee
zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan
terug om Mij te volgen” (vers 21).
Kiezen voor het origineel
Als je zou mogen kiezen uit het origineel of uit
de kopie, wie zou er dan kiezen voor de kopie?
Daarin ligt de uitdaging: het origineel van het
leven vinden, niet de kopie. Jezus biedt geen
surrogaten, maar het ware leven, de ware liefde,
de ware rijkdom! Hoe kunnen de jongeren ons in
het geloof volgen als ze ons niet zien kiezen voor
het origineel, als ze onze gewenning aan halve
maatregelen zien?
Het is vreselijk christenen van halve maatregelen
aan te treffen, christenen die als – sorry voor
het woord – ‘dwergen’ zijn; ze groeien tot een
bepaalde hoogte en houden daarna op; het zijn

Het leven van Gods kinderen
De weg van wat ontbreekt loopt langs die van
wat er is. Jezus is niet gekomen om de Wet en
de Profeten op te heffen, maar om vervulling te
brengen. We moeten vanuit de realiteit vertrekken
om die sprong te kunnen maken in ‘dat wat
ontbreekt’. We moeten het gewone nauwkeurig
bestuderen om onszelf open te stellen voor het
buitengewone.
In deze reeks catecheses nemen we als christenen
de twee tafels van Mozes op om, aan Jezus’ hand,
van de illusies van de jeugd over te gaan naar de
schat die in de hemel ligt door achter Hem aan te
wandelen. We zullen in elk van die oude en wijze
wetten de geopende deur van de Vader ontdekken
die in de hemel is, omdat de Heer Jezus, die er al
doorheen is gegaan, ons leidt naar het ware leven.
Zijn leven. Het leven van Gods kinderen.
Bron: Katholiek Nieuwsblad

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: 10.0018.00u.
Donderdag:
12.00-20.00u.
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
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT

Inspiratie van de dag

Wees als een kind

Geen laatste zekerheid

Loop in het licht en wees nooit bang om het
licht van de waarheid vol op je gericht te krijgen.
Wanneer je niets te verbergen hebt, je nergens
voor hoeft te schamen, ben je zo vrij als een
klein kind, dat geen belemmeringen kent en
zich met werkelijke blijdschap uit. Het sprankelt
van blijdschap, die blijdschap is aanstekelijk en
straalt uit naar allen die ermee in contact komen.
Blijdschap kan niet verborgen of vastgehouden
worden. Zij verraadt zichzelf op honderd en
één manieren: in een blik, een woord, een
uitdrukking. Blijdschap trekt mensen aan, want
iedereen reageert op blijde, gelukkige zielen
en geniet ervan om in hun nabijheid te zijn.
Blijdschap trekt zielen aan als een magneet
staal, terwijl ellende en negativiteit afstoten.
Wanneer je weet dat je het juiste doet en op de
juiste plaats bent, straal je blijdschap en vrijheid
uit. Alles loopt soepel voor je en alles valt op z’n
rechtmatige plaats. Je trekt het allerbeste naar je
toe, je kunt niet anders, want soort zoekt soort.

Bezit geeft mensen ook steeds zekerheid. Het
vrijwaart hen tegen eventuele nood en armoede.
Zekerheid is een basisbehoefte van de mensen.
Maar tegelijkertijd ervaren zij een existentiële
onzekerheid. Zij kunnen zichzelf geen laatste
zekerheid verschaffen, noch door bezit, noch
door kennis, noch door een bepaalde leefwijze.
Verzekeringsmaatschappijen verdienen vandaag
de dag een vermogen; iemand die meent zich
tegen alles te moeten verzekeren, is heel veel geld
kwijt. Met armoede wordt ook het loslaten van
zekerheden bedoeld. Zorgen maken je onrustig
en gehaast, je stemming wordt er slechter door.
Vertrouwen schenkt vrijheid, kalmte en een
andere kwaliteit van veiligheid, de zekerheid in
Gods hand te zijn.

Uit: Open innerlijke deuren

Uit: Filippus Dagboek

Altaar (Lat.)
Stenen soms ook houten tafel waaraan de
eucharistie wordt gevierd. Het altaar is dan
reeds door de bisschop gewijd. Sinds het Tweede
Vaticaanse Concilie is het een platte tafel waar
de priester achter staat met het gezicht naar de
gelovigen.

Altaardwaal
Linnen doek ter bedekking van het altaarblad

Godslamp
Naam van de lamp die altijd dient te branden voor
het tabernakel waarin geconsacreerde hosties
worden bewaard.

Uit: Het kleine boek geluk

God houdt van
nederigheid
Wijwater
Water gemengd met zout, waarover een zegen is
uitgesproken. Het gezegend water wordt gebruikt
bij het zegenen van zaken en personen.

‘De echtheid van uw
geloof’
Het leven in het geloof is een weg van bergen en
dalen. Van vallen en opgeraapt worden. De ene
dag leef je met blijdschap en is er de zekerheid.
Een ander moment komt de twijfel boven: is
mijn geloof wel echt? Wanneer alles gladjes
verloopt in je leven, dan gaat geloven zonder
veel ups en downs. Maar we lezen vandaag over
beproevingen: het geloof wordt op de proef
gesteld. In iedere situatie, in ieders leven, is dat
weer anders. Maar moeilijk is het wel altijd. Het
kan iets zijn in je persoonlijk leven. Of doordat
je als christen in de maatschappij wilt leven en
daardoor alleen komt te staan. In beproevingen
komt het erop aan: is je geloof echt? Houd je
het vol? Blijf je standvastig? Met Paulus mag je
zeggen: niets kan ons scheiden van de liefde van
God, die Hij ons heeft laten zien in de Heer Jezus
Christus!

KATHOLIEK ERFGOED

Zo intens als Gods afschuw van arrogantie is, zo
intens is zijn liefde voor nederigheid. De Jezus
die zei dat Hij ‘zachtmoedig en nederig van hart’
was houdt van mensen die ook zachtmoedig en
nederig van hart zijn. ‘De Heer is hoogverheven!
Naar de nederige ziet hij om’. God zegt: ‘In het
heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige
van geest’. Hij zegt ook: ‘Ik sla acht op wie
verdrukt wordt, op mensen met een gebroken
geest’. Bovendien geeft God geweldige geschenken
aan wie nederig is: Hij geeft eer: ‘Bescheidenheid
gaat aan eerbetoon vooraf’. Hij geeft wijsheid:
‘Wijsheid kenmerkt wie bescheiden is’. Hij geeft
leiding: ‘Wie nederig zijn leidt hij in het rechte
spoor’. En, het allerbelangrijkste, Hij geeft genade:
‘Aan nederigen schenkt hij zijn genade’.

Wijwaterbak
Een bak die men in katholieke kerken aantreft
bij de ingang en waarin zich wijwater bevindt.
Bij binnenkomst maakt de gelovige hiermee een
kruisteken.

Uit: Leven in zijn handen

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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wereldkerk
Paus: ecologische crisis wortelt in menselijk hart
wereld. Zoals ik heb geprobeerd aan te geven in
mijn encycliek Laudato Si’, lijken wij toekomstige
generaties te veroordelen tot een in puin liggend
gemeenschappelijk huis.”
Franciscus zei de patriarch dat hij hoopt dat
“katholieken en orthodoxen, samen met de
gelovigen van andere christelijke gemeenschappen
en alle mensen van goede wil, in lokale contexten
actief zullen samenwerken voor de zorg voor de
schepping en voor een duurzame en integrale
ontwikkeling”.

Paus: WK Voetbal is
kans tot dialoog en
ontmoeting

'Morele wortels ecologische crisis'

Wie in God als schepper gelooft, zou de schepping
moeten zien als “een gedeelde gave en niet als
privébezit”. Het beschermen ervan “houdt altijd de
erkenning in van en het respect voor de rechten
van iedere persoon en ieder volk”.
Dat schreef paus Franciscus afgelopen week
in een brief aan patriarch Bartholomaios van
Constantinopel, het erehoofd van de wereldwijde
Orthodoxie. Hij deed dat bij gelegenheid van een
in Griekenland gehouden ecologische conferentie
waar de patriarch sprak.

Samenwerken voor zorg voor de
schepping

De ecologische crisis, aldus de paus, “wortelt
uiteindelijk in het menselijk hart dat ernaar
streeft de beperkte hulpbronnen van onze
planeet te controleren en uit te buiten, terwijl
het de kwetsbare leden van de menselijke familie
negeert”.
“Het zijn niet slechts de huizen van kwetsbare
mensen wereldwijd die afbrokkelen, zoals kan
worden gezien in de groeiende uittocht van
klimaatmigranten en milieuvluchtelingen in de

In zijn op de website van het patriarchaat
gepubliceerde toespraak zegt patriarch
Bartholomaios onder meer dat
“klimaatverandering een zaak is die nauw
gerelateerd is aan ons huidige model van
economische ontwikkeling”.
Zijn patriarchaat, zei hij, wijst al lang op “de
geestelijke en morele wortels van de ecologische
crisis”, terwijl het “de solidariteit tussen mensheid
en natuur benadrukt. Bovendien heeft het de
nood onderstreept aan een spirituele verandering
van mensen en hun houding ten opzichte van de
schepping”.
“Ecologische problemen wijzen op een
problematische kijk op mensen, op onze behoeften
en prioriteiten die onze houdingen en daden ten
opzichte van de wereld vormen. De vernietiging
van het natuurlijk milieu kan alleen worden
omgekeerd door een radicale verandering van ons
perspectief op de natuur die voortkomt uit een
radicale verandering van de manier waarop wij
onszelf als mensen begrijpen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Paus: uitbuiten van vrouwen is ‘zondigen tegen God’

Het Wereldkampioenschap Voetbal dat in Rusland
officieel van start is gegaan met de openingsmatch
tussen het gastland en Saudi-Arabië moet een
gelegenheid zijn om met elkaar in dialoog te gaan
en elkaar te ontmoeten. Dat zei paus Franciscus
vorige week woensdag tijdens zijn wekelijkse
algemene audiëntie in een vooruitblik op het WK.
De paus hoopt dat wereldwijd heel populaire
sportevenement de broederschap tussen
verschillende culturen en religies en de solidariteit
en vrede tussen landen kan bevorderen. ‘Ik breng
een hartelijke groet aan de deelnemende teams
en de organisatoren, maar ook aan allen die het
evenement via de media volgen.’
Het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal vindt
plaats van 14 juni tot 15 juli.

Bron: Kerknet.be

DOORDENKERTJE
”Echte moeilijkheden kunnen worden
overwonnen; het zijn de ingebeelde
problemen die onoverwinnelijk zijn.”

Dagelijkse preek
Paus Franciscus sprak vrijdag uiterst kritisch over
de wijzen waarop vrouwen wereldwijd uitgebuit
en misbruikt worden, ook door niets verhullende
reclames in de media. “Met zo’n mindset naar
vrouwen kijken, betekent dat we het beeld van God
minachten.”
In zijn dagelijkse preek in Casa Santa Marta, zei
de paus dat er nog altijd een tendens bestaat om
vrouwen als ‘tweede klasse’ te beschouwen of als
een ‘wegwerpobject’. Hij noemde de vele manieren
waarop vrouwen soms uitgebuit en misbruikt
worden “zondes tegen God”.

Verworpen en misbruikt

De Mis van vrijdag wilde de paus als een gebed
opdragen “voor de vrouwen die verworpen
worden, voor de vrouwen die misbruikt worden,
voor de meisjes die hun eigen waardigheid moeten
verkopen om aan een baan te komen”.
Het vertrekpunt voor zijn preek was de
evangelizielezing van die dag uit Mattheüs waarin
Jezus zegt: “Al wie naar een vrouw kijkt om haar
te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar
gepleegd” en “wie zijn vrouw verstoot, behalve in
geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster
te worden; en wie een verstoten vrouw huwt,
begaat echtbreuk” (Mt. 5,27-32).
Vrouwen, zei de paus, zijn alles “wat in elke man
ontbreekt om beeld en gelijkenis van God te
kunnen worden”.

Wat Jezus leert
Wat Jezus leert over vrouwen in het Evangelie,
voegde Franciscus toe, “veranderde de loop van
geschiedenis, want tot dat moment was de vrouw
tweede klasse...ze kon niet eens in volledige
vrijheid leven”.
“De vrouw vóór Jezus is een ding, de vrouw ná
Jezus iets heel anders. Jezus maakte de vrouw
waardig en plaatste haar op hetzelfde niveau als de
man.”
Franciscus voegde toe dat “een man zonder een
vrouw naast hem – een moeder, zuster, echtgenote,
collega, vriend – is geen beeld van God”.

'Woede tegen vrouwen'

In de evangelielezing uit Mattheüs wordt verwezen
naar zeker gevoel ‘lustgevoel’ voor vrouwen, zei
de paus. En hij legde uit dat dit gevoel niet iets van

lang geleden is, maar nog altijd dagelijks te zien is.
“In tv-programma’s, in tijdschriften, in kranten
worden vrouwen als een lustobject beschouwd.” En
dat gebeurt overal. Ga nar een kantoor of bedrijf
en we zien dat de vrouw “het object is van een
wegwerpfilosofie”, alsof ze geen echt persoon is.
“Dit is een zonde tegen God de Schepper”, zei de
paus, want “zonder haar kan de man geen beeld en
gelijkenis van God worden”.
Franciscus zei ook dat er momenteel sprake is van
“een woede tegen vrouwen, een verschrikkelijke
woede”. “Hoeveel meisjes moeten zichzelf niet
verkopen als een wegwerpproject om een baan te
krijgen?”

Minachting van God

En hij voegde eraan toe dat dat overal ter wereld
gebeurt, “ook hier in Rome”, waar vrouwen
’s nachts uitgebuit worden als ware het een
markt. Maar zelfs zonder ’s nachts de straat op
te gaan, kun je dagelijks “de verschrikkelijke
mentaliteit tegenkomen die vrouwen ziet als
tweedehandsobjecten”.
“We moeten daar beter over nadenken”, zei
Franciscus, “want met zo’n mindset naar
vrouwen kijken betekent dat we het beeld van
God minachten, die men en vrouw samen heeft
gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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wereldkerk
Lukaku bidt na de match – 5 andere gelovige WK-sterren
Lionel Messi: bedevaart bij winst
Het is voorlopig nog niet ‘zijn’ WK, maar dat kan
snel veranderen als je Lionel Messi heet. Mocht zijn
land Argentinië het WK winnen, belooft Messi een
pelgrimstocht van 50 kilometer te ondernemen
naar San Nicolas, een bedevaartsplaats in
Argentinië. Hij krijgt desgevallend gezelschap van
zijn ploeggenoot Sergio Aguero, al stelt die voor om
de tocht al lopend af te leggen.

Manuel Neuer: steun aan kapucijnen

Lukaku
Opmerkelijk beeld na België-Panama op het WK:
Romelu Lukaku, die twee keer heeft gescoord, gaat
zitten voor een gebed, vlak bij een Panamese speler
die hetzelfde doet. In interviews vertelde Lukaku
al vaker over zijn spirituele kant.
Tijdens het Europese kampioenschap, twee jaar
geleden, zei hij aan Sporza hoe belangrijk de Bijbel
voor hem is: ‘Als ik ergens naartoe ga en ik vergeet
mijn Bijbel, voel ik mij slecht. Ik haal mijn kracht
daaruit.’
Onlangs getuigde ook zijn ploegmaat Thomas
Meunier over zijn geloof. Zij zijn natuurlijk
niet de enige openlijk gelovige spelers op het
WK. Ook andere spelers geven daarvan blijk, in
tattoo, woord of daad. En niet van de minste. 5
voorbeelden.

1,3 miljard katholieken
wereldwijd

Lichtjes gedaald
Het aantal katholieke gedoopten in absolute
cijfers wereldwijd is volgens het Annunarium
Statisticum Ecclesiae 2016 (Statistisch Jaarboek
van de katholieke Kerk) met 1,1 procent gestegen
tot 1,285 miljard. Relatief gezien is het aantal
gedoopte katholieken lichtjes gedaald. Was in 2015
17,73 procent van wereldbevolking katholiek, dan
bedroeg dit percentage in 2016 17,67 procent. Het
aantal religieuzen en seminaristen is net als in de
voorgaande jaren afgenomen.

Meest katholieke land

Amerika blijft met 48,6 procent van de katholieke
gedoopten het meest katholieke continent. In
Afrika, het continent waar het aantal katholieken
het snelst groeit, steeg het aantal gedoopten in
zes jaar (tussen 2010 en 2016) van 185 naar 228
miljoen, een toename van meer dan 23 procent.

Achter de koele façade van de beste keeper ter
wereld schuilt een weldoener. De Duitser Manuel
Neuer steunt in zijn geboorteplaats Gelsenkirchen
een katholieke campagne tegen kinderarmoede en
de plaatselijke kapucijnen van Onze-Lieve-Vrouw
van Smarten. Hij richtte ook een eigen kinderfonds
op.

Radamel Falcao: altijd een Bijbel bij

Bij Colombia is het altijd uitkijken naar Radamel
Falcao, die als voetballer én als mens een hele
evolutie doormaakte. De verdediger werd een
aanvaller, de ‘bad boy’ werd een devoot christen.
Hij heeft altijd een Bijbel bij de hand. Zijn
voormalige ploegmaat en huisgenoot Gonzalo
Luduena zei ooit: ‘Zondag was onze vrije dag.
Liefst trokken we de stad in, maar Falcao kwam
ons altijd opzoeken om ons mee te nemen naar
de kerk.’ Het was ook in de kerk dat Falcao zijn
toekomstige vrouw ontmoette.

Jakub Blaszczykowski: geloof na trauma
De meest ervaren international bij Polen heet
Jakub Blaszczykowski. Op zijn 11e is hij er getuige

van hoe zijn moeder Anna met een messteek
wordt vermoord door zijn vader Zygmunt. Samen
met zijn oudere broer trekt Jakub in bij zijn oma.
Daar begint hij te lezen in de Bijbel en wordt hij
een devoot katholiek. Meerdere keren per dag
bladert hij door het boek. Het maakte van hem
een beter mens, zou hij later zeggen in zijn eigen
autobiografie. Blaszczykowski was ambassadeur
voor de Wereldjongerendagen van 2016 in Krakow.

Olivier Giroud: rust door geloof

Bij de Fransen is, na de doelman, aanvaller Olivier
Giroud de speler met de meeste matchen als
international op het palmares. De aanvaller met
het baardje staat momenteel op de loonlijst bij
Chelsea. In een interview met Le Figaro zei hij
onder meer: ‘Sinds ik in Engeland speel, heb ik de
tijd niet meer om naar de kerk te gaan. Maar dat
weerhoudt me er niet van om regelmatig te bidden.
Dat is voor mij heel belangrijk. Mijn geloof geeft me
rust.'

Lijst

En dan zijn er nog James Rodriguez (Colombia), die
op sociale media zijn succes vaak aan God dankt.
Of David Luiz (Brazilië), die op zijn auto religieuze
bumperstickers heeft hangen. Of Edinson Cavani
(Uruguay) die aan El Pais verklaarde: ‘Ik speel voor
Christus, om hem te prijzen, om hem te danken dat
ik voetbal kan spelen op zo’n hoog niveau.’
Hoe lang zou de lijst eigenlijk zijn...?

Bron: Kerknet.be

Vaticaan steunt Internationale Dag tegen
Kinderarbeid
Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen
Kinderarbeid (dinsdag 12 juni 2018) heeft paus
Franciscus beklemtoond dat kinderen het recht
hebben om zorgeloos op te groeien en te spelen.
De paus heeft eerder ook al meerdere malen de
uitbuiting van kinderen, die nog veel te vaak tegen
een hongerloon moeten werken, veroordeeld.
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde
Naties, schat dat er wereldwijd 152 miljoen
kinderen gedwongen worden om te werken.
Vaak worden zij blootgesteld aan ernstige
gezondheidsrisico’s, zoals pesticiden of ander
vergif, overdreven zwaar werk of ongezonde en of
gevaarlijke activiteiten in mijnen. Dat heeft vaak
In Europa, waar een vijfde van alle katholieken
woont, bleef het aantal katholieken vrijwel gelijk.
Met bijna 100 miljoen gedoopten blijft Brazilië het
meest katholieke land ter wereld.

Toename diakens

Meest opmerkelijk, en bovendien permanent, is
de jaarlijkse toename van het aantal diakens. Hun
aantal stijgt jaarlijks met 2,7 procent. Wereldwijd
zijn er nu 46.412 diakens, een tiende van het aantal
priesters. Sinds 2014 daalde het aantal priesters
lichtjes, tot net beneden 415.000. Het aantal
vrouwelijke religieuzen wereldwijd is gedaald van
722.000 tot 659.00.

Bron: Kerknet

ernstige fysieke en psychologische consequenties
voor het hele leven, aldus ILO-directeur-generaal
Guy Ryder.

Bron: Kerknet.be

GEBED
Vader, til mij vandaag op
door uw liefde, zodat ook ik anderen
op de juiste manier lief kan hebben.
Bemoedig mij door uw hoop,
zodat ik onbevreesd voorwaarts kan gaan.
Versterk mij met geloof, zodat ik niet moe zal
worden om het goede te doen.

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

za 23

11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 24 08.00u: Doopviering
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
za 30 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 01 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.
• Deze maand geen Petrus Donderslof ivm viering
Patroonsfeest RK Bisdom.
• De diakenwijding van de heer Guillaume Woei A Jin vindt
plaats op zondag 24 juni om 18.00u
in de St. Alfonsuskerk. U bent allen uitgenodigd de
plechtige eucharistieviering bij te wonen.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd
pijporgel wenst te adopteren om zodoende uw dierbare
geliefde te gedenken en het orgel
weer te laten klinken in onze Kathedrale Basiliek. Maandag
t/m vrijdag 08.00 – 14.00u
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 23
wo 27
za 30

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

PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 23 18.00u: H. Mis Vooravond Geboorte H. Johannes
de Doper -met kindernevendienst
zo 24 08.00u: H. Mis Geboorte H. Johannes de Doper geen kindernevendienst!
10.00u: Toediening sacrament van het vormsel
ma 25 18.00u: H. Mis
wo 27 18.00u: H. Mis
vr 29
18.00u: geen H. Mis
19.00u: H. Mis patroonsfeest bisdom HH. Petrus
en  Paulus in  de Kathedrale Basiliek
za 30 18.00u: H. Mis Vooravond 13e zondag door het
jaar
zo 01 08.00u: H. Mis 13e zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
• Uw giften ter ondersteuning van de deelname aan de
Wereldjongerendagen 2019 blijven welkom. De offerdoos
staat achter in de kerk. Ook wordt de verkoop in het kader
van ‘fundraising’ warm aanbevolen.
• Zondag 24 juni om 10.00u worden 38 kinderen en tieners
gevormd door onze bisschop Mgr. Karel Choennie. Het
vormsel van de volwassenen zal zijn op vrijdag 20 juli a.s.
• De volgende doopdienst zal zijn op zondag 8 juli.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 24 08.00u: Woord - Comm. Dienst Geboorte H.
Johannes de Doper - met kindernevendienst
zo 01 08.00u: H. Mis 13e zondag door het jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 24 09.00u: H. Mis Geboorte H. Johannes de Doper met kindernevendienst
zo 01 09.00u: Wo - Co. Dienst 13e zondag door het jaar
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 24

10.00u: Woco | 11.45u: Engelse mis
Diaconaatwijding in de St. Alfonsuskerk

vr 29
18.00u: Bevrijdingsdienst
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door
Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

• 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.

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

za 23 19.00u: H. Mis
zo 24 08.00u: H. Mis
za 30 19.00u: H. Mis
zo 01 18.00u: Bevrijdingsdienst (KCV)
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
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
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
vr 22

17.30u: Doopinstructie in de zaal
18.00u: Heilig Vormsel Volwasssenen en tieners
za 23 10.00u: Eucharistieviering Esther Hof
zo 24 08.00u: Eucharistieviering                       
Geen avonddienst ivm diakenwijding G. Woei A Jin
wo 27 08.30u: Schoolmis Christus Koningschool
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u:  Reqiemmis
za 30 17.30u: Huwelijk echtpaar Karsodikromo Farello
en Persaud Candida
Mededeling
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw
Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr.
Pooters mob. 8649718.
• Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de
maand , alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 8815888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot
20.30u in de parochiezaal.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 24
ma 25

08.00u: Eucharistieviering
17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 28 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
vr 29
18.00u: Bevrijdings- en genezingsdienst
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 24

07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
18.00u: Diakenwijding met eucharistieviering
wo 27 08.00u: Schooldienst
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag,
dinsdag en vrijdag om 07.00 uur.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
INTENTIES TOT UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de
ouders met de pater.
Majella: Elke zaterdagmiddag (behalve de 4e zaterdag)
om 17:30u: Eucharistieviering
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke 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.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
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Santa Yeye, mek’ Yu wani psa
Door Rosanda Courtar
We zijn steeds weer op zoek naar kennis over de
Heilige Geest en Zijn werken. Wat we onder andere
al weten is dat als we ons openstellen en de Geest
Zijn gang laten gaan, dat Hij zelf overneemt en ons
leidt. Dat is weer gebleken bij het Heilig Vormsel in
de Maria Koningin van de Wereldkerk in Latour op
zondag 3 juni jl.

Daar is vreugd, vreugd, vreugd

Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in
het lijden, wordt een lid geëerd, allen delen in de
vreugde. 1 Kor. 12, 26. Dit laatste was zo goed
voelbaar toen de ruim 60 vormelingen de kerk
betraden tezamen met o.a. Monseigneur Choennie.
De vreugde straalde van de gezichten van de
vormelingen. De vele middagen parochie-katechese
wierpen eindelijk hun vruchten af. En die vreugde
was onmiskenbaar afkomstig van de Heilige Geest;
goed voelbaar voor de overige kerkbezoekers,
die met een grote smile op hun gezicht de
vormelingen welkom heetten. Je kon voelen dat de
kerkgemeenschap deze bijzondere dag meevierde
met de vormelingen. De vruchten van de Geest zijn
uitgebreid aan bod gekomen tijdens de lessen, en
vreugde is daar één van. Wat zijn we toch gezegend
met zoveel rijkdom. ‘Kom ga met mij mee naar mijn
Vaders huis, daar is vreugd, vreugd, vreugd’, het
intredelied, begeleid door de bisschops houseband,
was hoorbaar tot ver buiten de kerkmuren.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart

Tijdens de parochie-katechese van het Vormsel
is vooral gewerkt aan het bouwen van een
persoonlijke relatie met de Heilige Geest. De Geest
vervolg van pagina C3

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
zo 24

08.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

zo 24 09.00u: Woco
zo 01 09.00u: Woco
za 07 19.00u: Eucharistieviering
zo 08 09.00u: Eerste Heilige Communnie
Mededeling
In verband met de Eerste Heilige Communnie op zondag
8 juli, komt de eucharistieviering in de javaanse taal te
vervallen.
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.6808331/8600078
email: alwinlinger@gmail.com
za 23
di 26
wo 27
do 28

19.00u: Eucharistiviering
18.30u: Gebedsdienst
16.30u: PK-H. Vormsel (leidster)
16.30u: PK-H. Vormsel (pater)
17.30u: Spreekuur (pater)
18.30u: Eucharistieviering
19.15u: Volwassenencatechese
vr 29
17.30u: Volwassenencatechese (leidster)
za 30 19.00u: Eucharistieviering
Mededelingen:
Op zondag 17juni j.l. was er dubbel feest in de kerk. Acht
kinderen en vier volwassenen mochten voor het eerst
de H.Communie ontvangen en het was vaderdag. Pater
Franciscus ging voor in de dienst, geassisteerd door zr
Anne Marie en de communicantjes, die heel flink o.a.het

zelf leidde de samenkomsten. Soms stond er een
thema op de agenda en werd de bijeenkomst toch
een andere dan gepland door bijvoorbeeld vragen
waar de vormelingen mee zaten. Zo bespraken we
bijvoorbeeld de kracht die onze woorden hebben.
Dat we kinderen van God zijn en dat we via de
Heilige Geest Zijn kracht meekrijgen. We moeten
dus waken over onze woorden en anderen zegenen
met positieve uitspraken. Als kinderen van God
moeten we Zijn liefde voor anderen uitdragen.
Deze realisatie maakte menigeen trots te mogen
worden gevormd en te mogen horen bij het volk
van God. Door middel van eigengemaakte gebeden
werd het praten met God, maar ook het luisteren
naar Hem geoefend. Het werd steeds duidelijker
dat de Heilige Geest zelf de vormelingen dichter bij
Gods hart trok. Het lied ‘De kracht van Uw liefde’
werd daardoor met veel gevoel gezongen tijdens
het Vormsel.

Mi kan fir’ eng, a de da Santa alen

vr 29

07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
Zondag 24 juni: Om 13.00u vertrekken vanuit de
parochiezaal naar Paramaribo om de diakenwijding van
Guillaume Woei A Jin bij te wonen. Zondag 24: Geen mis
en ziekencommunie in Henar De diensten door de week
vinden plaats ‘onder voorbehoud’.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 24

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

zo 24 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 25 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 27 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 24

09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

De werking van de Geest en Zijn aanwezigheid
werden sterker bij de handoplegging en de zalving
van de vormelingen. Bij menigeen stroomden de
tranen van blijdschap over de wangen. Dit was
vooral voor de grote groep vormelingen van de
basisschool eerst wat verwarrend. ‘Zuster, wat
gebeurt er?’ We legden uit dat de Heilige Geest
zich in eenieder op een andere manier voelbaar
maakt en dat het allemaal goed is. Ze werden
aangemoedigd de Geest te blijven aanroepen en in
gebed te blijven, terwijl ze de rij volgden voor hun
zalving. Een ouder zei later: ‘Het was echt groskin’. We konden dat slechts beamen. Santa Yeye,
grantangi fu yu Santa alen.

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.

welkomswoord, de schuldbelijdenis, de voorbeden etc
hebben gedaan. De kerk zat vol en was prachtig versierd.
Opgemerkt mag worden dat het geheel een plechtig en
vlot verloop had, dankzij de goede voorbereidingen van zr
Anne Marie, zr Rinia, zr Jeani en ook de misdinettes. Ivm
vaderdag werd aan alle aanwezige vaders een presentje
aangeboden. Na de viering was er gelegenheid om te
feliciteren en een gezellig samenzijn in de zaal, onder het
genot van een hapje en drankje. Dank aan de ouders en
de werkgroep voor hun bijdrage en inzet. Proficiat aan de
communicantjes en catechumenen en moge zij als ware
katholieken regelmatig de eucharistieviering beleven.
Proficiat allemaal !
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 23
zo 24

17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
08.00u: H. Mis.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 24
di 26
wo 27

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

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 23 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 24 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis
ma 25 19.00u: H. Mis vooraf gegaan door
rozenkransgebed
di 26
06.30u: H. Mis in de kapel op het pastorie
16.00u: Seniorensoos | 16.30u: Parochiecatechese
wo 27 10.00 en 17.00u: Volwassenencatechese
19.00u: H. Mis
do 28 06.30u: H. Mis in de kapel Pastorie
18.30u: Gebedsgroep

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.

KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
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
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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